










শ্রমন্মহ্ষি বেদব্যাস প্রণীত 

গুগুকাশী 

ীত্রী৬বক্রেশ্বর মাহাত্্য। 
পা প্১0 পরশ 

মূল প্লেকপহ বঙ্গীয় ভাষায় পয়ারাদি ছন্দে 

শ্রীযুক্ত কষদর্ননারায়ণ ধর কর্তৃক 

তনুবাদিত | 

এবং 

জেল! বীরভূম, থান! লিউড়ী অন্তর্গত কড়িধা নিবাসী 

জ্জটিল বিহার চক্রবর্তী কর্তৃক 

সংগৃহীত ও প্রকাশিত । 

ওত ছি হি ও 

কলিকাতা, 

২১০/৫ নং কর্ণওয়ালিস রুট, নব্যভারত-প্রেসে, 

শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত। 
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মূলা ১২ এক টাক মাঝ! 





সুচী পত্র। 
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প্রকাশকের বিজ্ঞাপন । 
আহি এতদ্বারা গভীর হুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই ক্ষুত্ত ুস্তকখানি মহধি 

বেদব্যাস কর্তৃক প্রণীত হইয়া! এতাবৎকাল পরিবর্তনশীল কালের গভীর গহ্বরে নিহিত ছিল” 
ঘটন! ক্রেমে জেল! বীরভূম, খানা সীউড়ি, রাইপুর গ্রাম বাসী ৬দীতারাম দের পুত্র উরবিহান্মী 
শাল দের নিকট একখানি হস্তপিপি প্রাপ্ত হই। এই হস্তলিপিখানি পরমারাধ্য পরম পুঁজনীক 
পৃরাপান শ্রীধুক্ত খাকি বাবার নিকট পাঠ করিলে পর তাহার উপদেশ মত শ্রী৪৮বক্রেশ্বর 
ধাম নিবাদী ৬ভগবান আচার্য্য পাও্ার বাটা হইতে আর একখানি পুথি আনীত্ত হয়। 

কুম্থুমযাত্রা নিবাসী অনাদি ঠাকুরের নিকটেও গ্রুপ একথানি বল্সীকি-ক্ষত হস্তলিপি 

পাওয়া! যাক্স। 

এই হুগ্তলিপিত্রপ্নের সাহায্যে আমার ম্বগ্রাম নিবাসী বন্ধ শ্রীহুক্ত কদর্প নারায়ণ ধর 

মহাশয় এঁকাস্তিক ঘত্ব ও দৃঢ় অধ্যাবসার ' দ্বার! সংস্কতের বঙ্গানুবাদ ও পয়ার রচন! 
সম্পাদন করিয়াছেন। 

পরিশিষ্টে মুদ্রিত ইংরাজীগুলির বঙ্গান্বাঁদ, ছুবরাজপুরের খ্যাতনামা উকীল যু 

বাবু যোগীন্রনারারণ সুখোপাধ্যাক়্ বি, এল দ্বার! সম্পাদিত হইয়াছে। 
ভট্টাচাধ্য শ্পঞ্গানন কাব্যতীর্ঘ স্থৃতিরত্ব মহাশয় মূল হম্তলিপি সং ২শোধিত রা 

পরিয়াছেন। , 

আমি সরল অস্তঃকরণে উপরোক্ত মহোদরগণকে ক্লুতজ্ঞতার নিদর্শন শ্বরূপ সহ সহ 

ধন্তবাদ প্রদান করিতেছি। 

পরিশেষে, বীরভূষ-নিউর়্ী নিবাসী, “বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবক” প্রস্ৃৃতি বহ্গ্রচ্থ রচক্িতা, 
সাহিত্য-ক্ষেত্রে ল্ধ-প্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা 

স্বীকার করিতেছি। তাহার কলিকাতা অবস্থান কালে, নানাবিধ কর্মের ঝথাটের মধ্যে 
রহিষ্বাও তিনি এই পুস্তকের মুদ্রন পরিদর্শনে যথেষ্ট রূপ হাতত! করিয়াছেন । তাহার সহ" 

রতা না পাইলে সুদুর মফ:্থলে বসিয়! লুন্বর সুন্দর চিত্র সহ এই পুস্তৃকখানি উৎকৃষ্ট ভাবে 
মুদ্রিত করিতে পারিতাম না। রিপণ কলেনিরেট ক্ষুলের সংস্কত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাগ্রসর 
খোঁষ মহাশর এই পুস্তকের সমগ্র সংস্কত অংশের প্রুফ দেখিয়া দিয়া আমীয়, চিরখণে আবদ্ধ 
করিয়াছেন। ভগবান ইহাদের মঙ্গল করুন। ইতি-- | 

ডিখা--বীরতৃষ 
ক ] জী টিলবিহারী চক্রবর্থী। 

:৯%১৫1১৪শে কাস্তন। 



/ ₹উ-৩লগ্া-স্পভ্ £ 

শধর্্ম-নিষ্ঠ কল্যাণবর শ্রীযুক্ত রাঁখহরি তেন জমীদার মহাশয় 

চিরায়ু নিরাপঘেষু-_ 

মহাত্মূ, 
আমি নিরতিশয় কষ্ট এবং দীর্ঘকাল-ব্যাপী যত ও ? অধ্যবসায় পহকারে, ভবারাঁধা, 

ভূত-ভাবন, ভগবান, দেবাদিদেব মহাদেব, তীহার প্রিক্ন আবাস ভূমি শ্রীশ্রীবক্রেশ্বব ধাম, 
এবং অপাধারণ কঠোর-তপ:ঃ-বল-সম্পন্ন-মহর্ষি অষ্টাবক্রের বিবরণিসম্ঘলিত পবিত্র আখ্যা. 

বলী, মহর্ষি বেদব্যান-প্রণীত তা'লপত্র সংরক্ষিত মূল হইতে বঙ্গান্থবাদ করিয়া! মুদ্রাঙ্কন হারা, 
অন্মদ্দেশীয় শ্বধর্ম নিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের হৃদয়মন্দির যাহাতে আলোকিত ও পবিত্র করিতে পারি 

তদ্ধিষয়ে নিরন্তর উৎকষ্টিতচিত্তে, ও আগ্রহাতিশম্ব সহকারে সেই চিণ্নয় বক্রেশ্বর দেবেরই 
'ভ্রীচরণ অনুধ্যান করিতেছি। মহাশয়, আপনি ধর্ম্মনিষ্ঠা, বিদ্বোৎসাহিতা, ব্দান্ত তা এবং দয় 

ও দাক্ষিণ্যাদি সদগুণ সমূহের দৃষ্টান্ত স্থল। আপনার মহৰ ও পরোপকারিতা সর্বত্রই 
পরিজ্ঞীত। গ্রামবাসী এবং অনতিদুরবর্তী লোক মাত্রই মহাশয়ের অকাতরে ওষধাদি 
বিতরণ সম্বন্ধে ভূয়পী প্রশংসা! করিয়া থাকে। আমি সামান্াবুদ্ধি ব্রাহ্মণ আপনার গুণ 
এ বিষয় বর্ণনা করা আমার পক্ষে অত্যন্ত অসম্ভব । তবে, মহাশয় যে মহেচ্চ”ও 

ঘ্বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, খী বংশে মহাশয়ের পূর্বতন স্বর্গীয় মহাপুরুষের! নিয়তই 
টা মশস্কর কাধ্য করিয়া চির-কীর্তি-পতাঁকা1 বিশাল আকাশে উড্ডীন করিয়! গিগ্নাছেন। 
 মহাশয়ও অনেক বিষয়ে তাহাদেরই পথান্বর্তী । তজ্ন্ত আমি ত্রাহ্মণোচিত আশীর্বাদসহ 
আমার এই “৮বত্রেশ্বর-মাহাত্ম্য” নামক ধর্ম পুস্তকখানি আপনার পবিত্র কর-কমলে অর্পণ 

করিয়া ইহার বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি বিষয়ের যন ও পরিশ্রম সফল বিবেচন| করিলাম। আশা 
করি, দীন ব্রাহ্মণের অযাচিত উপহার গ্রহখে পরাম্মুখ হইবেন না। ইতি সন ১৩১৫ সা, 
তারিখ ৩০শে অগ্রহায়ণ । 

শুভাশীর্বাদক-- 

প্রীজটিলবিহারী দেবশর্দণঃ | 





মুখবন্ধ । 

খ্ুুখবন্ধে অধিক কথ বলা নিশ্রয়োজন। কেবল এই ক্ষুদ্র গ্রন্থধানি মুদ্রাঙ্কনের উদ্দেশ 
ও উপকারিত। সম্বন্ধে ছুই চারিটি মাত্র কথা বল! আবগ্তক ৷ লাভ কর! এ পুস্তক মুদ্রান্ব- 

নের যথার্থ উদ্দেশ নহে। তবে যে যথাবস্তুক পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়। এই পুস্তক মুদ্রিত 
কর! হইল, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, মুদ্রাযস্ত্রের প্রবল প্রাদুর্ভাব কালে, (বিংশতি 
শতাকীর প্রারস্তে) প্রচার-যোগ্য কোন বিষয়ই অপ্রচারিত থাক] বাঞ্চনীয় নহে। কি ক্ষুদ্র, 
কি বৃহৎ, কি সামান্ত, কি মহত, পুরাতন পুস্তক মাত্রই যাহাতে প্রচারিত হয়, তদ্বিষয়ে 

যত্ববান্ হওয়া সকলেরই অবস্ঠ কর্তব্য । যে মহাতীর্ঘের মাহাত্ম্য এই গ্রন্থে বর্ণিত হইল, 
্ন্থ-প্রণেতা। মহর্ষি বেদব্যাস, সেই তীর্থকে ৭গুপ্ত কাশী” নামে আখ্যান্িত. করিয়াছেন । 

দুঃখের বিষয় এই যে আজ পর্য্যস্ত সেই মহাতীর্থের বিষয় গুপ্ত অবস্থাতেই আছে। কোন 

সময়ে মুনিগণ কৌতুহলাক্রান্ত হৃদয়ে যে পরম রমণীয় গুহা তীরের মাহাত্ম্য সর্বলোক পিতা" 

মহ প্রজাপতি ব্রহ্মার মুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই গুহা তীর্ঘটি আজ পর্য্যস্তও গুপ্ত অব- 

স্থাতেই রহিয়াছে। পবিভ্রত। বিষয়ে এই গৃহ তীর্থ, বৈস্যনাথ, তারকেশ্বর, কালীঘাট প্রভৃতি 
তীর্থ অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যুন নহে। বরং প্রকৃতির কীন্তিকলাপ ও স্বভাবের শোভা 
'সৌন্দর্ধ্য,বিষয়ে এই তীর্ঘকে শ্রেষ্ঠতম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! । এক্ষণ যাহাতে এই গুহতীর্থ 
' “গুপ্ত কাশীর মাহাত্ম্য বাঙ্গালার সকল হিন্দু সম্তান সম্ততির পরিজ্ঞাত হয়, এবং সকল হিন্দু 

নর নারী এই পুণ্যক্ষেত্র পর্যটন ও পর্যবেক্ষণ করিয়া, দেহ, মন, ও নয়ন পবিত্র করিতে 

পারেন, কেবলমাত্র সেই উদ্দেশে এই পুস্তক মুদ্রনে অভিলাধী হইয়াছি। তীর্থ পর্য্যটনকারী 
ও তীর্ঘবার্তামৃতপানেচ্ছু কোনও হিন্দু এতদ্বারা! উপকৃত হইলে, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক 

* বিবেচনা! করিব। ভরসা করি এই পবিত্র গ্রন্থ সকল হিন্দুর শ্রবণালয্ন কবিত্র পরিবে। তীর্থ 
যাত্রীদিগের জ্ঞাতার্থে এই স্থানে বলিয়৷ রাখ আবশ্তক যে, আগাল ও সিশ্ছিয়া রেলওয়ে 
লাইনের সীউড়ি রেশন হইতে ৮9৯ মাইল পশ্চিমে এবং উক্ত লাইনের ছৃবরাজপুর ষ্টেশন 
হইতে ৩৪ মাইপপ উত্তরে এই পবিত্র ক্ষেত্র অবস্থিত। উভয় ষ্টেশন হুইতেই প্রশস্ত পাক! 

রাস্তা আছে এবং কেরাচী ও গোগাঁড়ি সর্বদাই সহজ প্রাপ্য। 
প্রবেশিক___- 

এই মনোহর পবিত্র ক্ষেত্র সম্বন্ধে মহামান্ত শ্রীল শ্রীযুক্ত হাণ্টার সাহেব তাহার প্রণীত 
ভারতবর্ষের বিবরণীত্তে বীরভূম-খণ্ডে যাহ! লিখিয়াছেন ও গবর্ণমেন্ট কর্তৃক মুদ্রিত ভারত- 
বর্ষের প্রাচীন দেব মন্দির" নামক পুস্তকে এই পুণ্য ক্ষেত্র সম্বন্ধে যাহা! লিখিত হইয়াছে ও 

জেলা বীরভূমের তৃতপূর্ব মাজে প্রযুক্ত স্বাইন্ সাহেব বাহাছুর এই স্বদ্ধে যাহা! লিখিয়া- 
গিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ নিয়ে দেওয়া হইল। এতথ্বারা পাঠক মহোদয়গণ এই স্থানের, 

মাহাত্মা:বিচিত্রতা সম্বন্ধে অনেক তথ্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। 
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হান্টার সাছেবের পুস্তক হইতে উদ্ধত ইতরাঘির বঙ্গানুবাদ--মূল ইংরাজি পরিশিষ্টে 
দেখুন)-- 

"বীরভূম জেলার অনেক গুলি গন্ধক-প্রঅবণ আছে। তন্মধ্যে হরিপুর পরগণাস্থ তাতী- 
পাড়! গ্রাম হইতে এক মাইল দক্ষিণে বক্রেশ্বর নদীর তীরে এইরূপ কতকগুলি প্রশ্রবণ 

আছে। এই স্থানের নাম বক্রেশ্বর ধাম। নদীর গর্ভে অনেক গুলি উষ্ণ প্রত্রবণ আছে । সেই 

স্থানের বায়ু গন্ধকম়্ ও হাইড্রোজেন বাম্পপুর্ণ। সেই স্থান সন্বন্ধে এই রূপ 

কিন্বদস্তি আছে যে ইহা! একটা পবিশ্র তীর্থস্থান। তথায় নদীর দক্ষিণ তীরে তীর্ঘবার্রীদের 
দ্বারা সময়ে সময়ে নির্মিত ও প্রতিঠিত তিন শতাধিক ইষ্টকময় মন্দির আছে, 

প্রত্যেক মন্দিরের মধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে।” তিনি এই পুস্তকের স্থানান্তরে 
লিখিয়াছেন “তাভীপাড়া নামক গ্রামের এক মাইল দক্ষিণে বক্রেখর নামক ক্ষুত্র নদীর তীরে 
কতকগুলি উষ্ণ প্রশ্রবণ আছে, ওঁ স্থানকে বক্রেখর ধাম বলে। এতৎ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে 
উল্লেখ কর! হইয়াছে । রাজকর সন্বন্ধীয্র জরীগী আমীন কহিয়াছেন যে, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্বের ২৮শে 

ডিসেম্বর মধ্যাহ কালে তত্রস্থ উষ্ণতম কুণ্ডের উত্তাপ ১৬২ ডিগ্রি ছিল, এবং শীতলতম কুণডের 

১২৮ ডিগ্রি ও ছায়ান্থ বামুর উত্তাপ ৭৭ ডিগ্রি এবং উষ্ণ প্রশ্রবণের উত্তাপ বহিভূর্তি স্থানের 
নদী জলের উত্তাপ এ সময়ে ৮৩ ডিগ্রি ছিল। প্রত্রবণ সকলের পার্থ অনেক নীতল প্রস্রবণও 

আছে এবং এঁ সকল প্রবণ বালুক। ও প্রস্তরময় স্থান ভেদ করিয়া উত্িত। উষ্ণ প্রবণ 

সকল হইতে কিঞ্চি দূরে নদী গর্ভের এক ইঞ্চ নি্তাগের বানুকা! অত্যন্ত উষ্ণ উষ্ণতম 
কুণ্ড হইতে উিত জলের পরিমাঁণ ১ মিমিটে ১২০ ঘন ফ্ষিট।” এই পুস্তকের স্থানান্তরে 
পুনর্বার তিনি লিখিয়াছেন “সীউড়ির প্রায় ৮ মাইল পশ্চিমে বক্তেখর নদীর তীরে অনেক 

গুলি গন্ধক প্রতরবণ দৃষ্ট হয়, তন্মধো কতকগুলি উ্ণ ও কন্তকগুলি শীতল। এবং ধঁ উতভতগ্ন 

প্রকার প্রঅবণ পরস্পর হইতে সামান্ত দুর ব্যবধানে অবস্থিত। শীতল প্ররস্রবণের সন্নিকটে 
প্রশ্রবণ জলের বুদ্ব,দ্ উখিত হইবার দ্ৃশ্ত অতি বমণীয়। প্রথমতঃ প্রজ্রবণ হইতে যখন জল 
উঠান বায়, তখন উহ! গন্ধকের তীব্র গন্ধ বিশিষ্ট থাকে, কিন্তু অনাবৃত পাত্রে কিছুক্ষণ 
বলাখিলে, তাহার সেই গন্ধকত্ব অনেক পরিমাণে হুদ হয়। তদদৃষ্ট বোধ হয় এ জলের সহিত 
গন্ধককণ! সকল মিশ্রিত আছে ।” 

"ভাঁরতবর্ষস্থ প্রাচীন দেব মন্দির" নামক পুস্তক হইতে উদ্ধত ইংরাস্ির অনুবাদ । (সুল 
ইংরাজি পরিশিষ্টে দেখুন )--- 

"বীরভূম জেলায় তাতীপাস্থা! গ্রামের নিকট: বত্রেশ্বর নামক এক তীর্ঘ আছে। * তথায় 
বছ সংখ্যক ক্ষুপ্রাকারের শিবালয়, কতকগুলি উঞ্, প্রশ্রবণ, ও কয়েকটা জলাশয় আছে; 
তৎপমুদ্য় অতিশয় মনোহর ও হাদক়-গ্রাহী এবং এইগুলি এখানকার ঘ দর্শনোপযোগী বন্ত। 

এই সক শিবালয় (মন্দির) মধ্যে একটা মন্দির বৃহদাকার এবং তাহার .গ্রঠন ৬ বৈস্তনাথ 

খবের মন্দিয়ের অগরূপ। উজ্জ মন্দিরেরয় প্রবেশ-দ্বারের উপরি ভাগে, একখানি কফ 
বর্গের গ্রস্ত খণ্ডে খোঁদিত অক্ষরে লেখা আছে) বিস্ত অক্ষর গুলি ক্ষয় হওয়ার, 
শ্াহা 5. ফা যায় না। রদ্দিয়ের নিকটেই একটা কু আছে, তাহাতে বান কিনে সর্ব 
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পাঁপ ধৌত হয়। অবশিষ্ট মন্দিরগুলি ছোট ছোট, কিন্তু সংখ্যায় বহতর। ওঁ সকল মনির 
ইষ্টক ও প্রস্তর নির্মিত। এক উচ্স্থানের উপর প্রধান মন্দিরটি অবস্থিত। তাহার চতুং- 
পার্থ ইইকময় প্রাচীর ও স্থানে স্থানে প্রাণীরের চিহ্ন বর্তমান আছে। কধিত আছে এই 
স্থানে অষ্টাবক্র মুনির আশ্রম ছিল। উক্ত প্রধান মন্দিরের অভ্যন্তরে অষ্টাবক্রমু্নর স্থাপিত 

শিবলিগ্গের নাম 'বক্রেস্বর ৷ তীর্থ যাত্রীদের দ্বার! প্রতিষ্ঠিত অনেক মন্দিরের ভগ্নাবস্থা। হইয়া? 

আমিতেহে। এই তীর্ঘ দূর দেশ পধ্য্ত বিখ্যাত এবং শিববাত্রির সময় এই স্থানে, তদ্ুপ- 

লক্ষে এই জেলার এবং অন্তান্ত জেলার যাত্রীসকল সমবেত হুইয়! শিৰারাধন| করিয়া থাকে । 
কুণ্ড সকলের জল চণ্মরোগ ও পুরাতন জ্বরের পক্ষে বিশেষ উপকারী । 

জেল! বীরভূমের ভূতপুর্ব মাঞরিষ্্রেট শ্রীযুক্ত স্ক'ইন সাহেব মহোরয এই তীর্থ সম্বন্ধে যাহা। 

লিখিক্সাছেন তাহার বঙ্গান্থবাদ,_-. মুল ইংরাজি পরিশিষ্টে দেখুন )। 
“এদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্তের মধ্যে অদংখ্য সুন্দর দৃশ্ত আছে। আমর! অবস্থ স্বীকার 

করিব যে অন্তান্ত নাতিশীতোষ্ দেশ অপেক্ষা এস্থানে মনুষ্ের অনেক অনিষটকর ভ্রব্য দেখ। 

গিক্ক। থাকে । যেসমন্ত স্থানে চিরবসস্ত বিসাজিত ও যেস্থান জলময় নহে এবং যেখানে 

মরুভূমিও দেখিতে পাওয়! যায় না, এরূপ স্থান অপেক্ষা ভারতবর্ষের উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হুইয়। 

থকে। যেস্থানে পৃথিবীর আভ্যন্তরীন শক্তি সজোরে পৃথীবক্ষ বিদীর্ণ করিয়! সহস। 
অগ্নদগীরণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই স্থানের বহির্ভাগে আমাদের এই ভারতবর্ষ 

অবাস্থত রহিয়াছে । এবং ভূমি প্রবলপ্রতাপে আমাদের দেশের স্থিরত! ও দৃঢ়তা ক্ষণমাত্ 

নষ্ট করিতে পারে না। পৃথিবীর মধ্যস্থল হইতে কঠিন স্তর দ্বারা ভারতের তূ-ভাগ বিচ্ছি্ 
' বলিয়া এই উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়। যায়। সুঙ্গের ও চট্টগ্রাম সীতাকুণ্ডের জন্য বিখ্যাত। এ 

নাম সোডা-জল পানকারী প্রত্যেকের আদরের সামগ্রী বলিয়। বিশেষরূপে পরিচিত। ভার 

তের মধ্যে এরূপ ও অনেক ক্ষুত্ব ক্ষুদ্র আতন্বিনী আছে যে, ষদ্দি তাহাদের বিষয় বিশেষরণপে 
ভ্বান। যাইত, তাহা হইলে তাহাদের নিকট বাথ. ও বাণ্টন নামক ক্ষুদ্র নদীর জ্যোতিও 

_ মলিন হইত। এই সমস্ত নদী এখনও তাহাদের তেজ ও তেজ্যোৎপার্দিক। শক্তি বিজন 

_ অরণ্য মধ্যে অপরিজ্ঞাতভাবে বিনষ্ট করিভেছে, যে সমস্ত উৎস এখনও পর্যন্ত দৃষ্টিপথে পতিত 

হইস্াছে,* তাহাদের কোনটিই এ্রেপধ্যন্ত বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রত্রবণের সহিত তুলনা হয় না 

এই-সমস্ত উৎদ একটা খর্বতাকীর্দ স্থান হইতে উত্থিত হইন্লাছে। বীরভূমের প্রাচীন রাজধানী, 
সীউড়ি হইতে ১২।১৩ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই সমস্ত উৎসের উৎপত্তি স্থান নিক্ধপণ 

সম্বন্ধেকি অসভ্য অশিক্ষিত ভারতবাসী, কি বিজ্ঞানশক্তিমম্পন্ন আধুনিক আলোকমন্ব 

জগৎ, কাহার ও সহজে বোধগম্য নহে। কেবলমাত্র স্থানীয় চেষ্টা বারা তৎসমন্ধে কতক- 

গুলি প্রবাদ গঠিত হইয়াছে। এ সমস্ত প্রবাদ তালপত্রে লিখিত পুস্তকের দ্বার] সেবাই তগণ 

কর্তৃক সযত্নে ষংরক্ষিত হইয়াছে । প্রবাদ আছে যে একদা! সুব্রত ও জোমশখাধি, নারায়ণ ও 

লক্মীর শ্বরহ্বর দর্শনার্থে নিমস্ত্রিত হইয়াছিলেন, তীহারা৷ সভাস্থলে উপস্থিত হইলে, সভান্থ 

সমাগত্ত ব্যক্তিগণ এবং দেররাজ পুরন্দর অগ্রেই লোমশখধির অভ্যর্থনা ও সমাদর করিয়া” 

ছিলেন। তজ্জ্ত তাহার সহচর ব্রত অত্যন্ত ক্রোধভরে সভা পরিত্যাগ করিয়া চরয়া 



যান। তীহার ক্রৌধানল এরপ প্রজ্ছলিত হইল যে, তাহার অঙ্গ অষট স্থানে বক্র হইয়া 

পড়িল এবং সেই অবধি তীহার নাম "অষ্টাবন্র' হইল। তিনি এইরপে বক্তাঙ্গ হইক্লা.অস্তষ্ 

চিত্তে বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে শিবারাধন! উদ্দেস্টে কাশীতে উপস্থিত হন। সেখানে 

তাঁহার প্রতি মহাদেবের স্বপ্রাদেশ হইল যে বঙ্গের রাজধানী গোঁউড়ের সন্নিকটে গুপ্তকাশী 
নামক স্থানে মহাদেবের পুজা করিলে তাহার প্রার্থনা গৃহীত হইবে। অবশেষে ছিনি 
বক্রেশ্বর নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া ক্রমাগত দশ সহঙ্্র বংসর শিবের আরাধনা! করিলে 
মহাদেব তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিলেন যে এই স্থানে আসিয়া অগ্রে তোমার 

পুজা এবং পরে আমার পুজা করিবে,আামার প্রসম্নত। সর্বদ] তাহার প্রতি থাকিবে। অতঃপর 

দেবশিল্পলী বিশ্বকর্মা প্র স্থানে একটা মন্দির স্থাপন করিতে আদিষ্ট হইয়া! বর্তমান বৃহৎ 
মন্দিটী নদীর পুর্বতটে অচিরেই নির্মাণ করিলেন। তাহার মধ্যে খোদিত প্রস্তর মৃত্ঠি 
স্থাপিত হইল। বৃহত্বরটি অষ্টাবক্র মূর্তি। প্রবাদ ও জনশ্রুতি দ্বারা কেবলমাত্র এইরূপ 
বক্রেথর ও তৎসংক্রাস্ত মন্দির, লিঙ্গ, ও কুণ্ড প্রভৃতির কারণ জান! যায়। কিস্ত মন্দির 

প্রভৃতি দেখিলে মনে হয় যে সে গুলি অধিক দিনের পুরাতন নহে । এবং মন্দির 

এক্ষণকার আধুনিক মন্দেরের মত গঠিত। বর্তমান কালীন অন্যান্ত মন্দির 

হইতে গঠন ও আক্কৃতি বিষয়ে ইহা! কোন অংশে বিভিন্ন নহে। গঠন ও শিল্প কৌশলে 

ইহা! সম্পূর্ণ আধুনিক। মন্দিরের মধ্যভাগে কোনও রূপ থোদাই নাই। তাহার 
উত্তরপূর্ব কোণে একটা খোদিত বিষয় পাঠ করিলে বুঝ! যাষ যে মন্দিরের এই 
অংশটি রাজনগরের রাজার মন্ত্রী দর্পনারায়ণ নামক জনেক লোক ছারা সাঁলিবাহনের ২৬৮৫ 
(১৭৬১ খৃঃ অব্দে) গঠিত হইয়াছিল । মন্দিরের পূর্ণ্দ্দিকে মধ্যভাগে আর ২টা খোদিত 
্রন্তরাঙ্কনে বুঝা যায় যে হালর্্া ও সরাব নামক ছুই সহোদল ছিল। আরও একটি ্রস্তরে 

সালিবাহন ১৬৭৭ ( ১৭৫৫গ্রীঃ অব্দ) সালের তারিখ দেখিতে পাওয়া যায় অন্যান্ঠ অংশ 

সম্পূর্ণরূপে অবোধ্য। এই সমস্ত ঘটনা পধ্যালোচনা করির়! আমার মত এই ধে, মনিরের 
কোন অংশই গত শতাবীর প্রারভ্তের অধিক পূর্বে গঠিত হয় নাই। উপরোক্ত তারিখ 
ৃষ্টেও ইহার নির্মাণের সময় নিরূপণ হয় । অন্তান্ত মন্দিরের বিষয় 'সারও আশ্চর্যজনক | গলির 
মধ্যে দিয়া একটী হইতে অগ্তটাকে যাইবার রাস্তা । প্রত্যেকটার মধ্যেই এক একটা ধর্শবন্ধিঙ্গ 

স্থাপিত আছে । এই গুলি ধনী তীর্থযাত্রীদের দ্বারায় গঠিত হইয়্াছে। এক্ষণও ইহাদের ধবং্টা- 
বশেষ সমূহ পর্যবেক্ষণ করিলে ম্বতই মনোমধো উদয় হয় যে, আমরা কোনও পুরাকালীন 

মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পরিদর্শন কল্পিতেছি। গত শতাব্দীর পূর্বপুরুষগণের নির্মিত গোক্রস্থান 

ও সমাধি হইতে এগুলি আকুতি, গঠন-প্রণালী ও দৃশ্ত বিষয়ে কোনও অংশে বিভিন্ন নহে। 

"এই উষ্ণ প্রজবণের দক্ষিণদিকে তিনটী বড় বড় আশ্চর্যজনক পুঙ্ষরিনী দেখিতে পাওয়া 

বায়। তাহাদের নাম সাতকুলী, চত্্রসায়ের ও দামুসায়ের। তাহাদের উৎপত্তির বিষয় 
অতীত কালের গভীর অন্ধকার নিহিত হইয়্াছে। স্থানীয় সেবাইতগণ স্বীকার করেন ষে, 
এ প্পুফরিণী গুলির লাম পুফরিণীদাভৃগণের নামানুসারে হইয়াছে । তাঁহাদের ব্যয়ে ও যদ্ধে 
বৃহৎ পু্করিণীত্রয় খনন কর! হইছিল ! 
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 শ্যাহার জন্য এই সমস্ত মন্দিরের এতদূর খ্যাতি সেই সমস্ত উ্ণ উৎস দক্ষিণভাগে 
অবন্থিত। গন্ধকান্প বাষ্প সর্বদা তাহাদের উপরিভাগ হইতে ঘন মেঘাকারে উথ্িত 

হইতেছে । এই সকল কুণ্ড সংখ্যায় ৮টা। তাহাদের তাপমান পরস্পর বিভিন্ন । সর্বাপেক্ষা 
উষ্ণতম কুণ্ডের ( অগ্নিকুণ্ডের ) তাপমান ২০০ ফারন্হিটের অধিক অল্প নয়। প্রত্যেকটা 
১* ফীট গভীর, চৌবাচ্চাকারে নির্মিত এবং আয়তাকার ; দীর্ঘ ও প্রস্থে ৯১৫৯ বর্ণফীট 
হইতে ৭৫১৩০ বর্গফীট। ছোট ছোট পিঁড়ি বাহিয়। যাত্রীগণ বক্রেশ্বর স্সানার্থে নামে। 

এই উত্তপ্ত জলে ভেক ও সর্পগণ অনেক সময় পতিত হইয়া আত্মসমর্পণ করে বলিয়! কুণ্ড 

গুলির যে যে অংশ অপরিফার হয়, তাহা পরিফার করিবার জন্ত প্রথমতঃ: তীর্থযাত্রীগণ 

ঘাটে নামিয়! জল নাড়িয়া দেয়। স্থানীয় সেবাইতগণ এই সকল কুণ্ডের উৎপত্তির কারণ 

দর্শীইবার জন্য যে তালপত্রের পু'থি বাহির করে, তাহার মন্খীর্থ নিয়ে লেখ! গেল। পূর্বে 
বলিয়াছি যে হাটকাথ্য নামক শিব পাতালে বাদ করেন। তীহার মস্তকে উচ্চশির স্মের- 
পর্বত বিরাঁজমান। তাহার পার্খদেশে গঙ্গাদেবী কল কল শবে প্রবাহিতা হইতেছেন। 
এঁ ভাগীরথীর জল শিবের শ্বরিক তেজদ্বারা উত্তপ্ত হুইয়া ক্রমে পৃথিবীতলে উপস্থিত 
হইতেছে। সেই উষ্ণ জল হইতেই এই সমস্ত উঞ্ঃপ্রঅবণের উৎপত্তি । এ পুথিতেই 
আবার প্রত্যেক প্রত্রবণের উৎপত্তির বিবরণ লিখিত আছে, তাহা পাঠ করিয়া সকলেরই 

চরিতার্থ হওয়। উচিত ।* | 
শ্রীজটিল বিহারী চক্রবর্তী । 

জীপ শিব বন্ন। | 

নমঃ নমঃ দিগন্বর সর্ব গুণাকর। 

তোমার মহিম। প্রভে। অপার সাগর ॥ 

বিরিঞ্চি বাসব আদি ন্থুরেশ্বরগণ। 
মহিম। বর্ণনে তব সক্ষম ন1 হন ॥ 
কিন্ত এই নরাধম অতি ক্ষুদ্রমতি। 

বাসনা করেছে, ওহে দেব পশুপতি ॥ 

বর্ণিতে তোমার প্রভো৷ মহিমা -সাগর। 

বামনের ইচ্ছ। যথা চন্দ্র ধরিবার ॥ 
অথবা পন্ুর ইচ্ছা উঠি হিমাচল। 
ভুঞ্জিবারে শৃঙগ-জাত সু-রসাল ফল ।॥ 

আমার এ ইচ্ছা! প্রভে। গুধু ছেলে খেলা । 
সমুদ্র পারের ইচ্ছা বাদ্ধি জীর্ণ ভেলা ॥ 



৮৮৬ 

সিদ্ধ না৷ হইবে মম মনের বাসন! । 

এ কেবল প্রগল্ভত। দৈব বিড়গ্বন। ॥ 
তবে যদি দয়ামন্, তুমি দক্স! কর। 
গোম্পদ সমান হয় অনস্ত সাগর ॥ 

'ভাই প্রভে৷ তব পদে করি প্রণিপাত। 

নিজশুণে দাসে কর কৃপাদৃষ্টি পাত ॥ 
হৃদয়-আসনে আসি আবির্ভাব হও। 

বসিয়! রসনা মুলে বাসন। পুরাও ॥ 
তব গুণাবলী প্রভো অনস্ত সাগর । 

নিন্দা-পরিহাস-রূপ মকর হাঙ্গর ॥ 

সতত্ত নিবসে তথ। করে হানাহানি । 

সাগরে নামিলে পাছে করে টানাটানি ॥ 

আরে! এক ভড়ে প্রভো কাপে মোর অঙ্গ। 

অপমানরূপ কত উত্তাল তরঙ্গ ॥ 

নিত্য নিত্য উঠে তথ খেলে নানারঙ্গে । 

বিভীষিকা দেয় কত ভ্রকুটি ভ্রভঙ্গে ॥. 
তাই দাস ডাকে প্রভো, দেব, দেবেশ্বর । 

তান-বুদ্ধি-দাত1 তুমি, বিশ্ব-নাশ-কর ॥ 

নাশ কর মম বিদ্বঃ দাও দিব্য জ$ন। 

. তরঙ্গ হিলোলে যেন পাই পরিত্রাণ ॥ 
যেন কোন হিংসা-পর-মকরে হাজরে। 

অনাথ দেখিয়া নাথ, গ্রাস নাহি করে॥ 

আরো! তব পদে প্রভে! এই নিবেদন। 
চিরকাল থাকে যেন তোমাতেই মন ॥ 

গুঁক্দি তব পাদ-পন্ম এই মর্ত্য লোকে । 
পরকালে হুন্ন যেন গতি শিবলোকে ॥ 

শমনেব ভয় যেন কখন না হয়। 
এই ভিক্ষা তব পদে ওগে! দয়ামক্স ॥ 
আমি দেব অতি মুঢ় না জানি ভজন । 
স্ততি-ভক্তি হীন আমি অতি অভাজন ॥ 
কিন্ত ওহে নাথ তুমি পতিত পাবন। 
জানিয়া তোমার পদে লই হে শরণ ॥. 
অজ্ঞানান্ধ নাশ মম জ্ঞানাঞন দিয়! । 
জটিল গুণ গার "আনন্দে মাতিয়! ॥ 

রবিতে 
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বঞ্রেশ্বর-মাহাত্ব্যম। 

প্রথমোবধ্যায়ঃ | 

মুনয়ঃ উচ়-- 

বারাণশ্যাশ্চ মাহাতযং কথিতং বেদ-সম্মতং। গয়া-গোদাবরী-গজা-প্রয।- 

গেষুচ যাদৃশং। যাদৃশং পুক্কর-ক্ষেত্রে, কুরুক্ষেত্রেচ নৈমিষে 1 সরস্বতী-দৃশদ্বত্যো 
ধাদৃক কণখলে ত%। ব্রহ্মাবর্তে, মানসেচ তথা প্রালেয়-পর্ববতে ! কেদারাখ্যে 

মহাতীর্থে, তথাইযোধ্য।হবয়ে শুভে। হরিঘারে, নর্দায়াং তথ! বদরিকা শ্রমে । 
দ্বারকায়াং রামগিরো ক্ষেত্রে ভ্রীপুরুযোত্তমে ৷ লোলার্কে বিরজে চৈব, তথ চিত্রোত- 

, পলেহুপিচ। কৃত্তিবাসসি গোমত্যাং কৌশিক্যাং ব্রক্ম-ক্রোতসি। তান্তীং 
পয়োফাং রেবত্যাং, তথ! জালন্ধরেপিচ। সরযখাং, বৈতরণ্যাংচ, গঙ্াসাগর এবচ । 
মাহেন্দ্র দেবগিরৌ, দ্রোণে, ্রাগন্ধমাদনে । মুগ্ডিরার্কেচ গোমত্যাং সপ্তসিন্ধুষু 
বাদৃশং। মাহাত্্যং কথিতং দেব শ্রুতং সর্ববমশেধতঃ। 

্রন্মাণ্ডে যানি পুণ্যান্ি ক্ষেত্রাণি সন্তি তানি বৈ। শ্রুতান্তাস্মাভিরধুনা তব 
* প্রসাদাজ্জগতপতে ॥ যশ শ্রুত্বা সর্ববপাপেভ্যোবিমুক্তাঃস্মঃ স্থরেশ্বর | অপরং 
/ শ্রোতৃমিচ্ছামো গুহ-ভীর্থং পরং মহ ॥ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি, সরিতঃ সাগরা 

প্রথম অধ্যায়। 

মুনিগণ কহিলেন শুন্ধ প্রজাপতি । সরম্বতী, দৃশদ্বতী, কণখল আদি । 

শুনিতে বাসন! হয় তীর্থের ভারতি ॥ ্রহ্ধাবর্ত প্রালেয়াত্রি,তীর্থ মানসাদি ॥ 

শ্ীশ্্ীবারাণসী-তীর্থ,তীর্ঘরাজি সার। মহাঁতীর্থ কেদার, যাদৃশ বদরিক1। 

যাহার মাহাত্যাবলী বেদেতে প্রচার ॥ হরিদ্বার, নম্দাদি অযোধ্যা দ্বারকা ॥ 

গন্না, গঙ্গা, গোদাবরী, প্রয়্াগ যেমন। রামগিরি-ক্ষেত্র, ক্ষেত্র প্রপুরুযোত্তম। 

পুর, শ্রীকুকুক্ষেত্র,,নৈমিষ কানন | লোলার্ক বিরজাতীর্খ তীর্থ সর্বোত্তম ॥ 
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ত্রদাঃ। পুরং পাতালকং সর্ববং ব্রদ্ধাণ্ডে কথিতং ত্বয়!॥ তথাপি শ্রোতুষিচ্ছামো 

গুহা-তীর্থং পরং মহ | কুতৃহলাকুলানাঞ্চ ন তৃপ্তিাত্যশেষতাং ॥ 
ব্রক্মমোবাচ-- 
শৃপুধবমৃষয়ঃ সর্বেধ, সর্বব-পাপ-প্রমোচনং | আখ্যানং পুণ্যদং চিত্রং দেবতত্বার্থ- 

ংগ্রহং ॥ গৌড়দেশে মহশ্ড ক্ষেত্রং বক্রেশ্বরং হুসঙ্গতং। যন্নাম-স্মরণেনাপি 
যুচ্যতে সর্বব-পাতক1ৎ ॥ একয়। পাপ-হারিন্যা, জাহ্ুব্যাচ বিশেষতঃ | বক্রেশ্বরেণ 

ক্ষেত্রেণ পুণ্যো গৌঁড়ঃ প্রকী্তিতঃ ॥ 
গৌড়দেশশ্য স্বভাব-বর্ণনং-_- 

নানাগুণ-লমাকীর্ণঃ যত্র সর্বেবে প্রজাগণাঃ | নান। পুণ্যগণোপেতা। ধনিনো ধন- 

দোপমাঃ॥ বহবো! লব্ধবর্ণাশ্চ কুলীনা বহবস্তথা | পরাক্রমযুতাঃ শূরাঃ গৌড়দেশ- 

নিবাসিনঃ যত্রান্তে জাহ্নবী রম্য। রাঢ়দেশে প্রতিষ্ঠিত | ঘত্র ন্নাত্বা নরাঃ যাস্তি 

তদ্বিষ্টোঃ পরমং পদং ॥ জাহ্ব্যাস্তীরতোহপ্যষ্টযোজনাস্তরতঃ শুভম্। অস্তি 

কত্তিবাস, চিত্রোৎপল গোমতী, কৌশিকা। | তাহার মাহাত্যাবলী শুনিতে বাসন]। 

রবি-কর-তলে যত তীর্থ আধ্যায়িকা ॥ 

বঙ্ষশ্বোত, জালদ্ধর, পয়োষ্1-রেবতী । 

সরযূ, বৈতরণী, গঙ্গাসাগর তাপভী ॥ 

মাহেন্ত্র দেব্রিদ্রোণ শ্গন্ধমাদদন। 

মুণ্ডিরার্ক, সপ্তসিদ্ধু তীর্থরাঁজগণ ॥ 

ইত্যার্দি অনেক তীর্থ ব্রহ্ধাণ্ডেতে আছে। 
শুনেছি মাহাত্মা তার দেব, তব কাছে॥ 

আর যত তীর্থ আছে ব্রহ্মা মগুলে। 

জগৎপতি, শুনিয়াছি তব ক্লুপাবলে ॥ 

তাদের মাহাত্ম্য শুনি আমরা সকলে। 

হইয়াছি পাপমুক্ত অতি অবহেলে ॥ 

পৃথিবীতে আরো যত গুহা তীর্থবর। 

নরী হৃদ সরোবর মরিত সাগর ॥ 

ইত্যাদি আকারে কত শত তীর্থ আছে। 

তাদের মাহাত্ম্য কথ] বেদে রাষ্ট্র আছে ॥ 
পাতালেও আছে 'নান। তীর্ঘরাজগণ। 

যঘকল তোমার মুখে করেছি শ্রবণ ॥ 
“তত্রাচ অপর এক পরম মহৎ। 

গুপ্তভাবে বিরাজিছে যধো এ জগৎ ॥ 

হয়েছে হে স্থুরেশ্বর, ওহে মহামনা-॥ 

বড় কৌতৃহুল হয় সে কথা শ্রবণে। 
পরিতৃপ্ত কর সবে তাহার বর্ণনে ॥ 

কোনরূপে সন্তোধিত না হয় ষে চিত। 

বলি সেই তীর্থ-গুণকর মনঃঞ্রীত ॥ 
. গুন শুন মুনিগণ অপুর্ব.কথন। 

বেদতত্ব সংগৃহীত তীর্থ বিবরণ ॥ , 

অতি পুণ্যপ্রদ তীর্থ, তীর্থের প্রধান। 

যাহার স্মরণে জীব পায় পরিত্রাণ | 

গৌড়দেশে সেই: ক্ষেত্র বক্রেশ্বরাখ্যা ন। 

যার নামে পাপ করে স্ুদুরে পরান ॥ 
একদিকে পাপহর। জাহ্নবী অন্ত্রে। 

বিশেষতঃ পুণ্য প্রদ বক্রেশখ্বর-ক্ষেত্রে ॥' 

করিয়াছে গৌড়দেশ পৃণ্যের আধার । 
যাহার কারণে ক্ষেত্র জগতে প্রচার ॥ 
গৌড়দেশে প্রজাগণ সর্বগুণযুত। 
পুণ্যবান্, ধনী তার! কুবেরের মত ॥ 

কুলীন বিস্তর আছে লন্ধবর্ণ আদি। 

পরাক্রমশালী, শুর, সদ! সত্যবাদী ॥ 
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'বক্রেখর-ক্ষেত্র' প্রভীচ্যাং ভজি-মুক্তিদম্ ॥ ক্ষেত্রং পাপহরং রম্যং ভক্তি-মুক্তি- 
গ্রুনং পরং। অফ্ট-দগু-সহত্রনাং যোজনং পরিকান্তিতং ॥ তৎপাদেন ভবেহ 
ক্রোশ-দণ্ডো হস্ত-চতুষ্টয়ম্। অফ্টাবক্রেশ্বরে! ষত্র তপস্তেপে স্থৃছুশ্চরং ॥ 

* মুনয়ঃ উচুঃ-__কিন্নামাসীঙ পুরাক্ষেত্রং কেনবারাধিতঃ শিবঝঃ। কাম্মিন যুগে 

তপস্তেপে তম্মামাচক্ষ, স্থৃব্রতঃ ॥ 
ব্রশ্টোবাচ--যস্যিংস্্ব বিমুখোত্রক্ষা ব্রাহ্মকর্মণ্যপারৃতে । নফ্টাগ্রিচন্দ্রপবনে 

জাগন্তিশশি-শেখরঃ ॥ বড়ঙ্ুলি মহীন্তত্র তিষ্ঠতে পাপনাশিনী। কৃর্ধ-পৃষ্ঠোন্নতা 
দেবী, শিবশক্ত্যা যুতোমনুঃ॥ স্বয়ন্তুবস্চ ধন্ম্াত্মা ধর্ম্স্চাট বিধঃস্ৃতঃ ॥ কল্পশ্চৈব 
বিকল্পশ্চ মনু-মন্বন্তরাণিচ ৷ ব্রহ্ষণে!। দ্িনসংপুণ্াং মাসসংবশুসরাম্তথ ॥ অব- 
তারং তথাবিষ্'ঃ পশ্চাদ্বক্ষ্যামি বঃ শুভং। বৃষারুটঃ জগতস্বামী কেন সংস্থাপিতঃ 

পুরা ॥ অধুন। সংগ্রবক্ষ্যামি ক্ষেত্রমাহাত্মামুত্তমং ৷ বর্ণনঞেব ক্ষেত্রস্য তথা বক্ষ্যাম 

বোহধুনা ॥ . 

ব্রক্ষোবাচ-_ভমাল-তাল-হিন্তাল-শাল-তাল-বিরাজিতম্। পুন্নাগ-বকুলাশোক- 
গুবাক-নারিকেলকৈঃ ॥ খজ্জুরৈঃ করবীরৈশ্চ তথাআতকদাড়িন্বৈঃ। .খদিবৈবাজ 

পুরৈশ্চ, ধবৈশ্চ সরলদ্রমৈঃ ॥ লবলকোবিদারৈশ্চ, ভল্লাতক কপিখকৈঃ। 
কদন্বৈশ্চ নকুলৈশ্চ ন্যাযগ্রোধৈর্ববনৃতিস্ত। ॥ নিম্পাপৈঃ জন্ুকৈঃ কুভৈঃ হিজ্জলৈঃ 
পারিজাতকৈঃ। তথাহি মুক্তকৈবল্যযুথিকাঁকেতকৈরপি ॥ টগরৈঃ মল্লিকাভিশ্চ 

স্থানে রাঢ়দেশে গঙ্গা প্রবাহিতা । 

অতি প্রণ্যটতোয়া নদী জগতে বিদ্বিতা ॥ 

নান করে যেই সেই জাহ্ৃবীর জলে। 

নির্বিিবাঁধদ বিষুৎপদ পায় আস্তঃকালে ॥ 
'উ]হৃবী হইতে অট্ট যোজন অন্তর ৷ 

পশ্চিমেতে ভক্তিমুক্তি প্রদ বত্রেশ্বর ॥ 

এইস্থানে ভক্তিমুক্তি প্রদান আকর। 
রমণীয্ন তীর্থ হয় নদী পাপ-হর ॥ 

দণ্ডাষ্ট সহশ্রে মাপ ৫যাজনের হয়। 

তিন ভাগ গেলে তার যত দণ্ড রয়॥ 

সেই ত ক্রোশের মাপ জানিবে সকলে। 
চারিহাতে দণ্ড হয় সকলেই বলে ॥ 

এইস্থানে অষ্টাবক্র নামে খবিবর। 

করিল বিস্তত্এ্প “অতীব দুশ্চর ॥ *. 

মুনিগণ কহে শুন ওহে পিতামহ। 

শুনিতে প্রাচীন কথ! মোদের আগ্রহ ॥ 

পুরাকালে এ ক্ষেত্রের কিবা নাম ছিল। 

কেইব! অর্চনা! সেই শিবের করিল ॥ 

কোনযুগে সেই অষ্টাবক্র মহাখষি 
আচরিল স্থদুশ্চর তপঃ রাশি রাশি ॥& 

ত্রাঙ্মকঞ্জে ব্রহ্ম! ঘবে বহিদ্মুথ হন। 

প্রলয়ের জলে ধরা হইল মগন॥ 

চন্দ্র অগ্নি বায়ু যবে বিনষ্ট হইল। 

চন্্রুড়-শিব মাত্র জাগ্রত থাকিল ॥ 
পাপনাশা ধর! দেবী থাকেন তখন । 

ষড়সুলি স্থানে কৃর্মপৃষ্ঠে আরোহণ ॥ 

ধন্য স্বর মনু অষ্ট ধর্ম তথা ।  * 

শিবশক্তি সহ লীন হইল সর্ব ॥ 



মালতিভিবিরাজিতং | 
কীর্ণমন্ত কোকিল-কুজিতং। 
পাপহরা রম্য! নিন্রগান্তি মনোহর।। 

সদগতিং ॥ 

(:৪ ) 

নানাজ্রম-সমাকীর্ণ নানা-পুষ্প-সমন্থিতং ॥ মতড়ৃঙ্গগণা- 

নানা-মবগ-সমাকীর্ণং রম্যং মুনি-মনোহরম্ ॥ তত্র 

যন্তাং মজ্জন-মারেপ পাপিনো খাস্তি 

অপি ছৃর্ধীত-কর্্নো মহাপাতকিনোহপিয়ে। ত্র স্াত্বা দিবং বান্তি সকৃৎ 

পাপহরান্তসি ॥ ধনুঃশত-প্রমাণঞ্চ যকক্ষেত্রং স্থৃপ্রতিষ্রিতম্। তত্র প্রাণব্যয়া 

বাস্তি শিব-সাুজ্য-মিচ্ছৰঃ ॥ কপালমোচন ক্ষেত্রে বারাণশ্যাং ম্ৃতস্থাচ। বশফলং 

তদপাপ্পোতি শ্রীবক্রেশ্বরসন্নিধৌ ॥ 

ইতি খ্রীব্রঙ্গাণ্ড-পুরাণে স্বয়স্ত,-সংবাদে শ্রীবক্রেশ্বর-দর্শনংনাম 

প্রথমোধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ। 

ট্প-৬ পা 

কল্প বিকল্প সহ মন্বন্তরগণ। 

দিন মাস বর্ষ তাহে হইল মিলন ॥ 

শুন শুন সুনিগণ কৌতুক সম্বর। 
অগ্রেতে ক্ষেত্রের কথা করহু গোচর ॥ 

ক্ষে ত্রব মাহাত্ম্য আমি আগ্রেতে বর্ণিব। 
তারপরে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হব ॥ 

পরম নুন্দর স্থান অতি শোৌভাময়। 

নানাঞ্জাতি বিটপিতে মন তৃপ্ত হয়॥ 

তমাল হিন্তাল তাল পুন্নাগ বকুল॥ 

শাল মার্দ করি কতনান! জাতি ফুল। 

থর্জুর করবী পুষ্প বকুল অশোক । 

বহুবিধ বীজপুরী ভূপ্জে তথা লোক ॥ 
নারিকেল, বক, ধব, কদন্ব অথথ । 

কোবিদার ভঙ্গীতক কত যে কপিথ॥ 

লবঙ্গ, নগ্রোধ, তথ! সুগন্ধ-যৃথিক]। 

কেতকী, টগ্বর, শ্বেতমাল্তী, মল্লিকা ॥ 

নিষ্পাপ! জদ্ুক কুড দিবা পারিজাত। 

ইন্দ্োগ্যান পুষ্প বলি চরাচরে খাত ॥ 

হিজ্জল তিস্তিরা আর শত শত আম। 

“এই মনত রত ফল কত দির নাম। 
« সর্বস্থানে শত শত বিটপি নিকর। 

' বিগ্কমান আছে তথা পরম সুন্দর ॥ 

কাহারো মুকুল কারো মঞ্জরী শোভিছে। 

কেহ কেহ ফলভরে নৌয়ায়ে পড়েছে ॥ 

নানাবিধ মৃগ তথ! সদ। করে বাস। 

ভূঙ্গকুল সুখে গুঞ্জে পুরে মন-আশ ॥ 

থাকি থাকি মাঝে মাঝে কোকিল কাকলী । 

সধার স্ুধারা ধেন কর্ণে দেয় ঢালি॥ 

এইস্থানে বহিতেছে পাঁপহরা নদী ৷ 

তাহার জলেতে জীব ম্নান.করে যদি ॥ 

অমনি লভিক্ন! গতি স্বর্গ বাস করে। 
কি সাধ্য শমন তার কেশ স্পর্শ করে ॥ 

অক্ৃতি ছু্ন্মা'যত অতি দুরাচারী,। 
দিব্যগতি লাভ করে তথা স্নান করি॥ " 

শতধনু'পরিমাণ সেই ক্ষেত্র হয়। | 

তাহাতে ত্যজিলে প্রাণ শিবলোকে যায় ॥ 

বারাণসী-ক্ষেত্র কিংব]. কপালমোচনে। 
মরিলে যে ফল হয়, মে ফল সেখানে ॥ 

নিশ্চয় লভিবে জীব দ্বিধা মাত্র নাই। 

মুখ ভরি সবে মিলি হরি বল ভাই ॥ 

বক্রেশ মাহাত্মা অতি পুণাদ আখ্যান | 

। দ্বিজ প্রীজটাল গায় শুন পুণ্যবান ॥ . 



ঘিতীয়োইধ্যায়ং | 

মুনয়ঃ উচুঃ_. 

কম্মাদাষ্টাবক্র খষিঃ তপন্তেপে স্ুৃছুশ্চরং। কীঘৃশং দেবদেবস্য ক্ষেং 

বক্রেশ্বরস্য বৈ। ন্নানজং দানজং তত্র শিবসন্দর্শনাৎ তথা । যফলং ক্ষেত্র- 
মাহাত্ব্যং ব্রহি নস্তদ্দশেষতঃ ॥ এতৎ সর্ববমশেষেণ শ্রোতৃমিচ্ছামো হে বয়ম্। 

ব্রহ্ষোবাচ-_ 

শৃণুধবনৃষয়ঃ সর্বেব গুহাং ক্ষেত্রং পরং মহ । যস্য স্মরণ-মাত্রেণবিলয়ং যাতি 

পাতকম্॥ পুর! কৃত-যুগে বিপ্রঃ অস্টাবক্রো মহতপাঃ। গ্রথমং নাম তস্যাসীত 
বৃত্রতে। ছিজ পুজবঃ ॥ 

পুরা দেব-সভাযান্ত নৃত্যমভূম্মনোহরম্। লক্ষী-্বয়ন্থরে পুণ্যে ত্রৈলৈ। ক্র্বর্য- 
ংযুতে ॥ তত্র দেবাশ্চ গন্ধরবব। মুনয়ঃ সিদ্ধ-চারণাঃ। সমাজগ্ন,ঃ পরং দ্রষ্ট,ং কম- 

লায়।ঃ স্বয়ন্বরং ॥ তত্রামরেশ্বরো৷ দেবঃ শচীনাথঃ পুরন্দরঃ। অগ্রে দগ্ভাৎ €লাম- 

, শায় পাচ্ার্ঘ্যামনীয়কম্। লোমশঞ্চ মহাত্মানং দৃষ্টবাচ ভগবান্মুনিঃ। স্ুব্রতেন 
শশ।পেন্্রং তপোভঙ্গভয়াম্মুনিঃ॥ মহাকে।পেন চাষ্টাঙ্গে বত্রত্বমগমন্মুনেঃ। 
অফ্টাবক্রাভিধেয়ত্বং ততঃ প্রাপ দ্বিজোত্মং ॥ 

দ্বিতীয় অধ্যায় । 

জিজ্ঞসিলা মুনিগণ বলছে দেষেশ। পাপ তাপ ক্ষয় হবে তাহার শ্রবণে ॥ 

ট্ফুন অষ্টাবত্র খবি করিল অশেষ অষ্টাবক্র মহাধষি তাঁপস প্রধান। 

স্ুতুশ্চর তপঃ রাশি অতি কষ্ট করি ৷ সুব্রত ব্রাঙ্গণ তার পুর্ব অভিধান 

বল প্রভে প্রজানাথ, আজি কৃপা করি৷ অতঃপর শুন সবে অপূর্ব কথন। 
কেমন সে দেব-দেব বক্রেশের ক্ষেত্র। যেইরূপে সেই মুনি অষ্টাবক্র হন ॥ 

ন্নানে, দানে, শিবার্চনে কিবা ফল তত্র ॥ পুর্রাকালে এক দিন দেব পুরন্দর। 

ক্ষেত্রের মাহাস্ম কিব! কূপ করি বল। দেখিতে আসেন লয়ে অন্তান্ত অমর ॥ 

শুনিতে আমর! পবে হয়েছি চঞ্চল ॥ অযোনি-সম্ভব! দেবী লক্ষমী-্য়গ্বর 

ব্রদ্ধ! বলিলেন শুন তপোধন গণ। অন্ভুত বিচিত্র সভা নয়নাগৌচর ॥ 
সেইশগুহ্থতীর্ঘ কথা! বলিব এখন ॥ গন্ধর্বাদি যঙ্গ রক্ষ কিশ্নর চারণ। 
হ্থিরভাবে জন্রুসৰে অবহিত মনে । . রাজধি মহযি আর যতি সিদ্ধগণ ॥. 



(৬ ) 

. দৈব প্রাপ্ত, সমাগত ক্ষে ত্রহশ্মিন্ ছুশ্চরং তপঃ। চকার বিপুলং বিপ্রাঃ সর্বব- 
লোক-প্রতাপনম্॥ দশবর্ষ-সহল্রাণি কেবলান্ুপিবং তথা । পর্ণাশানস্ত ত শ্চাসীৎ 
তাবগুকালং মহামুনিঃ॥ তাবগুকালং, তদাবায়ুভক্ষায়াসীজ্জিতোক্দ্রয়ঃ | এবমেত- 

স্তপশ্চক্রে স মুনিঃ সং্যতাত্ববান্ ॥ ষণ্ঠিবর্ষ-সহআণি জুহবন্ পঞ্চ হুতাশনম্। ডদ্ধ- 
পাদস্তপন্তেপে ক্ষোভয়ন্ স চরাচরম্ ॥ তস্য তপঃ-প্রভাবেণ বৃক্ষ! নম্রাঃ ভুশোভন!। 

উরোগ। ভূমিসংস্থাচ কীট। ভূমি-গতান্তথ। ॥ বিহঙ্গ। ব্যাত্রমাতঙগাঃ মৃগাঃ সিংহান্তথা 

পরে। জন্তনং ছুত্রেবুঃ সর্বেব বিহায় শ্ব-্ব-মন্দিরং ॥ নচ ক্রিগ্তাজ্জ্রলে নৈবং নহি 
শীতেন কম্পতে। ন তপন্তং প্রবাধেত মুনিৎ ৰক্র-শরীরিণম্ ॥ 

রত ৪ জপ 

সকলেই £সই স্থানে হন উপনীত 

বয়স্বর শোভ! দেখি সকলে মোহিত ।॥ 
অপ্পর অ্সরীগণে গায় নানা গীত। 

শুনিয়। সকলে হৈল অতিশয় প্রীত ॥ 

এইরূপে ষবে দবে আনন্দে মগন । 

হেনকালে শুন এক আশ্চর্য্য ঘটন ॥ 

সভ। মধ্যে আমিলেন লোমশ বিপ্রেন্্র। 

পাস্য অর্থয দেন তারে সর্বাগ্রে দেবেন্দ্র ॥ 

দেখিয়া সুব্রত বিপ্র হইল লঙ্জিত। 
ক্রোধে কম্পমান তন্থু লোচন লোহিত ॥ 

ইন্দ্র প্রতি এক দৃষ্টে' করে নিরীক্ষণ। 

অভিশাপ দিতে তায় করিল মনন ॥ 

তপঃভঙ্গ ভয়ে কিন্তু শাপ নাহি দিল। 

ক্রোধাগ্রিতে পুড়ি তার বক্র অঙ্গ ছৈল॥ 

অষ্ট স্থানে বক্র তার শরীর হইল। 
তদবধি অষ্টীবক্র আখ্যায় ঘুষিল 

দৈব্য বলে সেই খবি এই স্থানে আপি। 

করিল বিপুল তপঃ ভূলি দিবা নিশি? 

হইয়া মংযত-চিত্ত সেই মুনিবর । 
যাপিলেন একাধারে অধুত বৎসর ॥ 

কেবল. করিয়া! ভর ফল সূলাহায়ে। 
“দিবারারি তপঃ করে অতি গুদ্ধাচারে। 

“জপপান, করিমাঝ অধুত, বৎসর । 
ক্ষর়েন তপগ্ত। দেই তাপন প্রবর ॥ 

থাকেন অযুত বর্ষ বায়ুর ভক্ষণে। 

, এইরূপে যাপে মুণি তপঃ আচরণে ॥ 

অবশেষে উর্ধ পদে থাকি কিছুকাল । 

যাপেন লক্ষৈক বর্ষ হিতে ভয়াল ॥ 

চতুদ্দিকে পঞ্চ অগ্নি করি প্রজ্জলন। 
আচরিল তপঃ আশি সেই তপোধন। 

তাহার তপেতে ধরা হইল তাপিত। 
ইন্দ্র আদি দেবগণ সকলেই ভীত ॥ 
তাহার .তপন্তা দেখি বিটপি সকল। 

নতশির হইলেক সহ ফুল ফল ॥ 

ভূমিচর কীট আর সরীন্থপ জাতি। 
প্রাণ ভয়ে গর্তে গিরা করিল বপতি ॥ 

মুগেন্দ্াদি পশু আর বিহল্গমগণ। 
ভগ্নাকুলচিত্তে সবে করে পলায়ন ৭ 
শীতাতপ বর্ষ আদি খাতুরাজগণে। */ 
বাধা দিতে ন। পারিল সেই তপোধনে 

সেই স্থানে আছে তিন অগ্সির আগ]র। 

দক্ষিণাগ্নি গার্পত্যহবণ্যাখ্য আর ॥ 

আরে! তথ! আত একি হয়েছে উিত। 

স্থগন্ধিত বারি তার করে আমোদিত,॥ 
আশ্চর্য্য সে বারি-গুণ শুন মহামতি । 

পরশনে নরগণ লভে দিব্যগতি ॥ 

এই তিন আগ্ি পুন২.পাতালেও স্থিত! 

অতলাখ্যে তথ! ইহ! হগ্গ অ্িহিত &॥ : 
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* ত্রিকুগ্ডং বিষ্াতে তত্র পাবকাগার এবচ। দক্ষিণাগিম্গাঙ্থপত্যাছবশীয়াখ্যমেবচ ॥ 
ভন্মাতপ্রায়াৎ সুহথরভির্জলং স্বর্গপ্রদায়কম্। অগ্িত্রয়ং হি পাতালে অতলাখ্যেতি 

তিষ্ঠতি ॥ ভোগবত্যা জলস্তত্র বিতলে শিবমর্চয়েত। হাটকাখ্যং মহাদেবং 
সুৃম্বেরুর্ষস্য মন্তকে ॥ ততশ্চোংঘ্ধ” জলং যাঁতি বন্রচাগ্রিত্রয়ৎ বুধাঃ। তমালিঙ্গ্য তত 
শ্চোদ্ধৎ তেজস! পাবকেন চ॥ নিপত্য শ্বেতগঙ্গায়।ং উঞ্চতোয়। বহেমদী । কেচিন্তে।- 
গবতীং প্রাঃ গঙ্গাঞ্চ কে চিদ্দুচিরে ॥ কে চিচ্ছেংতস্য নান্স। তাং শ্বেতগঞ্জাং বদস্তি বৈ। 

পাতালেশবটঞ্চেব স্গাত্বাচৈব নরদীশ্বরীম্। ব্রহ্মযোণিং ব্রঙ্মশিলাং দাপয়িত্বা 
মহানদীম্॥ একাংশেন শিবং ন্গাত্ব। প্রায়াছৈ দক্ষিণাং দিশম্। বক্রেশ্বরস্য পাশ্চাত্যে 
ভাগে পাপ-প্রমোচনীং ॥ ধনুন্ত্রকপ্রমাণ বৈতরণী পাপ-মোচনী। তামাক্রম্য 
নরে! ভক্ত্য! মুচ্যতে বমজান্তয়াৎ ॥ ধন্ুঃ-শত-প্রমাণা বৈ বহে পাপহরা ততঃ ॥ তস্য 

সন্দর্শনেনাপি অতীবত্র ফলং লভে ॥ সর্পাকারং মহ ক্ষেত্রং পণ্য পাপহরং 

শুভম্। তত্র তিষ্ঠেন্সহাদেব ভ্রেলোক্য-ব্রাণহেতবে ॥ তমুদ্দিশ্য তপস্তেপে স চ 
বক্রে। মহাতপাঃ। তংমুনিং স্থ প্রসম্নোহভুৎ স স্বয়ং পার্ববভী-পতিঃ ॥ 

বিতলেতে ্বর্মপ্রদা৷ ভোগবতী জল। 

শঙ্করে অর্চনা! তথ। করে অবিরল ॥ * 

সেখানে শঙ্কর নাম হাটকাখ্যা ধরে। 

সুমেরু পর্বত যাঁর মস্তক উপরে ॥ 

তদন্তরে সেই জল হতেছে উিত। 
যতদুরে অগ্রিত্রয় হয় অবস্থিত ॥ 

তথ! দেই খঅগ্রিত্রয়ে আলিঙ্গন করি। 

দু্ধতে উঠিতেছে, ক্রমশঃ সে বারি, 
সেইস্থানে অগ্নিতেজে উত্তপ্ত হইয়!। 

শ্বেত গুঙ্গাজলে পড়ি বহে উষ্ণতোয়া ॥ 

কেহ ভোগবতী কেহ গঙ্গ৷ তারে বলে। 

শ্বেতনৃপকীর্তি জন্ত কৌন কোন স্থলে ॥ 
শ্বেতগুঙ্গ৷ নামে খ্যাতা শিবপন্নিধানে। 

পরম পবিত্র বলি বেদেতে বাখানে ॥ 

এই নদী পাতালেশ বটে ন্নাত করি। 
পৃত হয়ে তথা হইতে সত্বরে নিঃসবি॥ 

ব্রদ্মযোপী ব্রহ্মশিল! স্নান করাইছে। 

একাংশে প্রক্ষালি শিবে দক্ষিণে বহিছে ॥ 

মন্দির পাশ্চাত্য ভাগে পাপ প্রমোচণ | 

বৈতরণী নামা নদী বহে প্রতিক্ষণ । 

ধন্ুত্রয় মাত্র সেই স্থান পরিমাণ । 

ভক্তি সহ সেইস্থানে যেই করে স্নান । 

মুক্তিলাভ করে সেই যম ভয় হইতে। 

বেদ অনুমত বাক্য দ্বিধা নাই ইথে॥' 

অনন্তর পার্খে তার পাপহর৷ বছে। 

শত ধনু স্থান ব্যাপি এই নদী রছে॥ 

এই নদী দর্শনে সুভল লভে নর। 

সেখানে আছেন শিব ব্রেলোকা ঈশ্বর ॥ 

সর্পাকার ক্ষেত্র সেই সর্ব পাগ হরে ॥ 

অশেষ প্রক'রে পুণ্য সতত বিতরে ॥ 

সেইস্থানে মহাতপা সুরত দ্বিজবর। 

শিবোদ্দেশে তপঃ রাশি কারল বিস্তার ৪ 
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খায় উচ্ঃ-- 

কথং পাপহর! নাঁম সা লেভে টি গঙ্গায়াশ্চৈব মাহাত্ম্য বখ 
ব্রন্মান্ সবিস্তব্বম্ ॥ 

ব্রঙ্ষো বাচ-- ০ 

পুর! একার্ণবীডূতে নফে স্থাবর-জঙ্গমেঃ অহঙ্কারেণসংমুড়ো ব্রহ্মা পঞ্চমুখোহ- 
ব্রবী॥ অহংতে জনকঃ কুক মামেহি সত্বরং স্থৃত। নতে ত্রাতাপি কুত্রাপি 

জলেচান্মিন্ ভয়ঙ্করে ॥ 

শিব উবাঁচ-- 

ময়ি বিগ্রন্থুতে ত্রহ্মন্ কাতেচিস্তাস্ঠ ধর্ততে। মামাশ্রিত্য প্রজাং সর্ববাং স্থষ্টিং 

কুরু প্রজাপতে ॥ এবমন্যোইন্য লংমুটো বিষুঃমায়া-বিমোহিতৌ । জ্রোধেন মহত! 

তস্য ভৈরবোহভুম্মুখাত্ততঃ ॥ পুনঃ ক্রুদ্ধ! মহাদেকে ভৈরবং প্রাহ মানদঃ। ঘাতয়ৈনং 

শিরো | ভীম ব্রহ্ম ণোহব্যক্ত-জন্মনঃ॥ চিচ্ছেদঙগুষ্ঠ তর্ভজন্য। ব্রক্মানঃ কংসভৈরবঃ। 
ততঃ কপালী ভগবান্ ব্রহ্মাহত্যামবাপ সঃ । বারাণশীং ততোথত্ব।' ত্যক্তণ ত্রন্ষা। কণা- 

লকং। কপালমোচনং তীর্থং খ্যাতং ভূবি তু বিশ্রুম্ 

দেখিয়া! তাহার তপঃ অতীব ছুস্কর। 

নুগ্রসন্ন হইলেন পার্বতী ঈশ্বর ॥ 

জিজ্ঞাপিল! যুনিগণ ব্রহ্মার নিকটে। 

আসিয়া সকলে মিলি থাকি করপুটে ॥ 

“কি প্রকারে পাপহর। হৈল অভিধান। 

দেই ক্ষুদ্র নিষ়্াগার শিব সন্গিধান। 

গঙ্গার মাহাত্ম্য কিবা বলহে ব্রাঙ্গণ। 

গুনিয়! তোমার মুখে জুড়াক শ্রবণ ॥ 

ব্রহ্মা বলিলেন, শুন তপোধনগণ-_ 

অতীব অপূর্ব এই প্রাচীন কথন। 

পুরাকালে যবে এই জগৎ নম্বর । 

একার্ণবে মগ্ম হইল জঙ্গম স্থাবর ॥ 

ৃষ্ট বস্ত যাবতীয় বিনষ্ট হুইল। 
অহং বুদ্ধি মৃঢ় বঙ্গ রুদ্রকে বলিল ॥ 
“তুমি মম পুর বৎস, আমি তব পিত।। 
এই ছলে আর কেহ নাহি তব জাত ॥ 

. আক্ষণ হনয় আমি দীষনৈ কি ভয় । 

০ দাস 

নিমেষের তরে আমি না করি সে ভয় ॥ 

বরঞ্চ হে প্রজাপতি. তুমি সৃষ্টি কর। 
আমার সাহায্যে এই যত চরাচর ॥ 

এইরূপ উভয়ের বাক্য ব্যয় হয়। 

ক্রোধ আনি উভয়ের_ ধৈর্য্য হরি লয় ॥ 

উভয়েই উগ্র মুত্তি ধারণ করিল। 

শিবমুখ হ'তে.এক ভৈরব নিঃসল ॥ 
অবিলম্বে আজ্ঞা তাঁরে দেন পর্শানন। 

নখাঘাতে ছিগিবারে বঙ্গার আনন ॥ ' 

“তথাস্ত” বলিয্বা সেই তৈরৰ প্রচণ্ড ঃ 

তর্জনী অঙ্গুষ্ঠে তাঁর ছি'ড়ে এক মুড 
ব্রহ্গহত্যা পাপ তবে টভরবে পশিল। 

দিব। নিশি পাপাগ্নিতে পুড়িতে-নাগিল ॥ 

অনস্তর হত্যাপাপ বিষয় কারণ। " 

বারানশী তীর্থে মুণ্ড করিল বর্ন ॥ 
সেই ক্ষেত্র তদবধি কপালি-মোচন। 

ঞা, 

“ সংজা প্রাণ হইবাছে শুন খপ ॥ 
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ইত্যাপাঁপেন লিপ্তোহসৌ ছুঃখিতো। ভৈরবঃ পুনঃ। চন্দরচুড়ং সমারাধ্য 
ভতপন্তেপে সুবিস্তরম্॥? প্রসাধ্য হুন্তৌ ভগবান বক্রাকারেণ ভৈরবঃ। দশবর্ষ- 
সহআ্রাণি তপস্তেপে নুবিস্তরম্॥ ততঃ প্রসম্নে! ভগবান দেবে! হরিহরাত্মকঃ | উবাচ 

ভৈজ্পবং ভীমং ব্রচ্মাণ্ডং কবলায়িতম্? বরং হু মহাভাগ পাপাজ্রাতাম্মি নাস্যথা । 

ভৈরব উবাঁচ-- 

হত্যাপাপেন গ্রস্তোহহং ত্রাহি মাং মধুসূদন । 
হুরিছর উবাচ ্ 

যাব প্রসার্ধ্য বাহু ঘৌ তপশ্চিহং মহামতে । সর্পাকারে শিবক্ষেত্রে নদী 
পাপহরাস্ত্রতে ॥ যাসীন্তোগবতী গঙ্গ! সাচ পাপহর! শুভ1। তব ব্রঙ্গবধঃ পাঁপং 

বিলয়ং যাত্বলঃশয়ম্॥ ব্রক্মহত্যার্দি পাপানি যানি তানি কৃতানিচ । তানি সর্ববাণি 

নশ্থান্ত তেন পাপহরা স্বেষা ॥ তামাশ্রিতা তপস্তেপে বক্রাঙ্গোহপি মহাতপা:। তং 

মুনিং নু প্রসম্নোহভূৎ স স্বয়ং পার্ববতীপতিঃ॥ 

পু্রপি ব্রন্মহত্য। পাপেতে পীড়িত। যতদূর বিস্তারিত তব ছুই কর। 

, হুইরা ভৈরব থাকে নিয়ত ছুঃখিত ॥ ওহে মহাভাগ এই ক্ষেত্রের উপর ॥ 
_ অবশেষে শুন শুন তপোধনগণ। ততদূর দর্পকারে এই শিব ক্ষেত্রে । 

ছুঃথচিত্তে বক্রেশ্বরে উপনীত হন ॥" তোমার তপন্তা-চিহ্ন ঘুষিবে জগতে ॥ 
চন্্রমৌলী মহাদেবে আরাধে বিস্তর । ভোঁগবতী গঙ্গাতীর্ঘ যেমন শুতদ। 

হস্তঘবয় পপ্রয়নারিয়া থাকি নিরস্তর ॥ তেমন এ পাপহর! হইবে মানদ । 
* অনাহারে ছুইপঞ্চ সহজ্র বৎসর। তব ব্রহ্মহত্যা পাপ হইবে বিলয়। 

ভৈরব করিল তপঃ অতি সুছু্চর ॥ অব্যর্থ আমার বাক্য নাহিক সংশয় ॥ 
তাহাতে প্রসন্ন হ,য়ে দেব হরিহর। আরো! ভক্তিভাবে যে স্পর্শিবে এই বারি। 
আলিলেন দিতে তারে মনোমত বর ॥ পাপযুক্ত হবে ব্রহ্মহত্য। আদি করি ॥ 

দেখিয়া ভৈরব হৈল প্রফুল্ল বদন। | এই জলে সর্ববিধ কলুষ কলাপ। 

যোড় হস্তে পাদপন্মে করে নিবেদন ॥ বিনষ্ট ইইবে*আর মনের সন্তাপ ॥ 
শক্কট নাশন, শ্রীমধুহ্দন, | মহাতপ| অষ্টাবক্র আদি এই স্থানে । 

হত্যাপাঁপে লিগ্ত আমি। দুশ্চর করিল তপ উদ্দেশি ঈশানে ॥ 

হস্ত সংকোচন, নহে কদাচন, | দেব দেব মহাদেব পার্বতীর পতি।. 

রক্ষা কর অন্তরয্যামি তাহাতে সন্ধষ্ট হৈল মহামুনি প্রতি ॥ 
তব এই হম্তঘয় প্রসার করিয়া! । দিব্য অষ্ট বাহু ধরি, চড়ি বৃষ সবদ্ধৌপরি,” ৯ 

করিরে বিস্তর তপ জিতেক্্িয় হইয়া চলিলেন আনাদি ঈশ্বর । 



5৯) 

অফীবাহধর: প্রীমান্ বৃষন্কদ্ধসমাশ্রিতঃ । কো্ি-সূরধ্য-প্রতীকাশঃ চন্দ্রমৌলী 

ভ্রিলোচনঃ॥ জটামুকুটশোভাচ্। শুলভৃত্যাত্রচর্্মবান্। ব্যালযজ্ঞোপবীতীচ 

কুন্দেন্দুসমূশপ্রতঃ॥ পিনাকখণ্টাঙধরঃ প্রমর্থেঃ পরিবেরিতঃ | তেজসা ভাসয়ন্ 
দেবঃ দিশশ্চ বিদিশস্তথ| ॥ কিমর্থং তপ্যসে বিপ্ ! প্রাহ দেবে! মহামুনিষ্। তং 

দৃষ্ট] দেবদেবেশং বিস্মায়োফুলললোচনঃ। তুষ্টাব প্রণতে! ভূত্ব! ভক্তিযুক্তেন 
চেতল। | 

অফ্টাবক্রুস্য স্তবঃ-_ 
নমঃ সম্ভে। বিরূপাক্ষ স্থগ্রিশ্থিত্যন্তকারক | আদিদেব মহাদেব জগদীশ হরে 

খবর । পরমেশ পর ব্রঙ্গ নমস্তভ্যং ভ্রিলোচন। নমশ্চন্দ্র প্রভাসায় নমন্তে চন্দ্র- 

মৌলিনে॥ নমোহসংখ্যেয়পাঁদায় বহানেত্রার শুলিনে। নমস্তে জাহবীমুর্ধান্ 
বৃষধবজ নমোহস্ততে ॥ অজাব্যক্ত মহেশ্বর করুণাময়বিগ্রহ। স্বরূপায় ববিরূ- 
পায় বছরূপায় তে নমঃ ॥ 

কোটি শুর্ধ্য বিকশিত, নেত্র অর্থ নিমীলিত, | নমঃ দেব শৃলধারী, ' নমঃ. নমঃ ত্রিপুরারী, 
ভালে অর্চন্্র শোভাকর। নমঃ প্রভু বালার্ক ভূষণ ॥. 

জটাঙুট শিরোপরে, ব্যান্রচন্্ পরিকরে,| অজাব্যক্ত দিগন্বর, স্বরূপ বিরূপ ধর, 
ব্যাল যজ্জোপবীতি ভূষণ নমঃ নমঃ বছরূপ ধারী । ব 

কুনেনদু সৃশ প্রভা, ' মরি কিবা মনোলোতা, | তুমি ব্রহ্ম বিষুব্ধাতা,  স্থজন প্রলয় কর্তা, 

চারিঘিকে লাচে ভূতগণ ॥ জগতের পরিজ্রাণকারী ॥ 

পিনাক খট্টাঙ্গ ধনে, করিকরনিভ করে, | তুমি হে করুণাময়,  চিদানন্দ চিত, 

চন্দ্রমৌলী দেব শ্রিলোচন। তুমি প্রতু বিপ্রহাবতার। , 
অপরূপ তেজ ধরি, চতুর্দিক আলো! করি, নিত্যানন্দ কর তুমি, আকাশ পাতাল ভূমি, 

উপনীত যথা তপোধন ॥ তক্তিযুক্কি প্রদান আধার ॥ 

ভরিক্াসিল! মুনি প্রতি, বল ওহে মহামতি, ; গুণাকর গুণাতীত, সংসার কীরপাতীত,, 

' কেন এই তপঃ আচরণ। নিগু ৭, সগুণ মহেশ্বর। ৮ 

দেখি সেই অনামন্ের। মহধি বিশ্ময্ধ হ+য়ে, | শুভদ সর্ধবগ ভুমি, কি লাঁনি মহিমা আমি 
ভদ্কিভাবে করিল স্তবন"॥ র্বঘটে সতত বিহর & '* 

নমঃ শ্কু বিরূপাঙ্গ, বহুপার্ধ বড অক্ষ, | তুমি প্রত মৃত্যু, ২ আদিদেব অনাময়, 
নষঃ লমঃ দেব মিরঞ্রন 1 অজ্ঞানান্ধ বিনাশনকানী । | 

পরবরক্ধ পরষেশ .. . ভোলানাধ হধিকেশ, | তুমিহে পার্ধতীকান্ত, কে জানে তোষার অস্ত, 
এ. ঈষ্ং নম: দেখ নিয়ম ॥ মনোহর কৈলাল-বিহারি ॥ 

*বত্পাদ বকর, মং. গ্রভু মহেশ্বর। নমঃ প্রভূ নির্জন, ভক্তগ্রাণ পরাক্বণ, 
নমং'মমঃ জাুহী! সুর্ধগ। নষঃ নমঃ দমং মহেতখর। 

৭ এটি 



(১১) 

সং রঙ্ধা বরুণোৰিষুধাতা পুস্যন্তধৈবচ। তং ব্রা বরুণস্চাপি কুবেরস্তবং 
ছরেশ্বরঃ ॥ ঈশানে নৈধতত্বংহি দিনেশ ত্বং তখৈবচ। সোমন্বং চ স্বরূপোহনি 
গরমাব্যক্তকারকঃ ॥ 

প্রদোহপিত্বং পরাগুপর মহেশ্বর ॥ 

শুভদ শুভ্র সর্ববগ সর্বব ভাবন ॥ 

সর্ববমুত্তিধরঃ শ্রীমান্ সর্ধবজ্ঞঃ সর্ববজীবনং | 

চিদ্ানন্ম্বরূপোহসি নিত্যানন্দকর প্রভে| | ভক্তিমুক্তি- 
ংসার-কারণাতীত গুণাতীত গুণাকর।. নিগুন 

নমস্তুভ্যং জিতাশেষঃ স্বৃত্যুপ্রয়ঃ 
স্থরেশ্বরঃ ॥ অভ্ঙ্ঞান-পরমধবান্ত-ধবংশনান্ধক-দারুণঃ | পার্ববতীকাস্ত দেবেশ ভ্রিপু- 
রাস্তক শহর ॥ সমস্তাঘবিধ্বংশিন্ হি ভক্তত্রাণ-পরায়ণ। 

নমস্ত্রভ্যং মহেশ্বর ॥ ত্বদ্র্শনং মহাদেব দেবনামপি ছুল্লভম্। 

নমস্তভ্যং নমস্তুভ্যং 

ধন্যোহপ্মি কৃত- 
কৃত্যোন্মি ধহ্যসত্যোহস্মি সর্বদা । ধন্যো মজ্জনকো! দেবো মর্তে। ধন্থোনশ্চাপরঃ। 
বৰসন্দর্শনানন্দনন্দিতোহস্মি মহেশ্বর ॥ ত্বমেব শরণংমেহগ্য নাথ দেব সুরেশ্বর । 

দেবের দুল্পভ দেব, - দেব দেব মহাদেব, 

নমঃ নমঃ নমঃ সুরেশ্বর ॥ 

নমঃ নমঃ নমঃ প্রভু, জগৎ অনস্ত বিভূ, 

দ্বীনে দয! কর আগুতোষ। 

আমি হে অধম অতি, নাহি জানি ভক্তি স্ততি, 

কৃপাময় ক্ষম সর্ব দোষ ॥ 

£তামার দর্শনে আমি, 

_ জনুনী জনক ধন্য মোর। 

ধন্য হে জনম মম, কে আছে আমার সম, 

আমার ভাগ্যের নাহি,ওর ॥ 

বড়ই অর্ভীন আমি, জ্ঞালাঞ্ন দিয়া তুমি 
স্০ কূপ কর ওছে উমাপতি। , 

প্রসন্ন হইয়া মোরে, পার কর ভব ঘোরে, 
করি প্রভে। অসংখ্য প্রণতি ॥ 

অষ্টাবক্র লে শুন, মম দুঃখ বিবরণ, 

যদি মোরে প্রসন্ন হইলে। 
যদি গ্রভে কপ! ক'রে, দেখ! দিলে এ কিন্করে 

বর দিতে ইচ্ছা! প্রকাশিলে ॥ 

কবে শুন গুন প্রভো, মহাদেব মহা প্রভে। 

»যবে বাঁছ। হইল ঘটন। 

লক্ষ্মী শ্বয়ঘর স্থলে, 

ধন্ত হে জগৎ স্বামী, 

অমর সকলে মিলে 
কুতৃহছলে করে আগমন ॥ . 

তথায় গেলাম আমি, শুন ওহে অন্তর্ধ্যামী 
গেল আর লোমশ ব্রাহ্মণ ॥ 

দেবরাজ পুরনার, হইলেন অগ্রসর 

লোমশেরে করিল বন্ধন ॥ 
পান্ত অর্থ দিল তারে, মত্ত হয়ে অহঞ্ধারে 

সভামধ্যে সাক্ষাতে আমার। ৃ 

এইরপে দেবরাজ দিল মোরে বড় লাজ 
সেই দেব-সভার মাবার ॥ 

সেই ছুঃখ হুতাঁশন, জলিতেছে সর্বক্ষণ 

দহিতেছে পরাণ আমার | * 
মান হত হর যার, বাঁচি কিবা ফল তার 

বরধ্মরণ ভাল তার ॥ 

সেই হেতু মহেশ্বর, তপ এই স্ুছশ্চর 
করি প্রভো৷ তোমার উদ্দেশে । 

ক্ষম মম শত দোষ, দেব দেব আগুতোষ 

কপা,করি রক্ষ এই দাসে॥ 

কর এই বরদান, যাতে আমার মান্ধ 

সর্ধবাগ্রেই পর্যালোকে করে! * 



(৯২) 

প্রসন্প ভব দেবেশ নির্ঘ্মলজ্ঞানরূপধূক ॥ ততঃ. প্রসঙ্পো ভগবান্ উবাচ ভ্রিপুর1 

স্তকঃ| বরং প্রার্থয় বিপ্রেন্্র ররর সর্ববদ। 1 কারণং ক্রহি বিপ্র্ষে কিমর্থং 

দুম্চরং তপঃ ॥ 
অফ্টাবক্র উরাচ-- 

শৃণু দেব প্রবক্ষ্যামি মম ছুঃখনিবেদনং | লক্ষ স্বয়ন্ঘরে দেব নূলং দানং 

মহ মম॥ দেবেন্ত্রো লোমশং বিপ্রমানর্চাদৌ সমাহিতঃ। তা গৌরবহীনেন 

তপন্তুপ্তং মহেশ্বর । মাং বিনা মমুজঃ কোপি ক্কাপি মানং নালম্বতে ॥ গৌরবং 

ময়ি সংপ্রান্তে পশ্ঢাৎ প্রাপ্দান্তি মানবাঃ। অফ্টাবক্রস্তয বচনং শ্রুত্ব। দেবস্ত্রিলো- 

চনঃ॥ প্রহসন্ প্রাহ দেবেশঃ সর্ধব-পাপ-প্রমোচনঃ। অফ্টাবক্র দ্বিজশ্রেষ্ঠ বাঞ্ছিতং 
যত্বরং শুভম্। অন্তুয়মানসগকারঃ সর্ববত্রীদৌ মুনীশ্বর । যত্তপণ্চরিতং ব্রচ্জন্ 

কোহপি তেপে ন চাপ ॥ সততং ত্বঞ্চ _মন্তক্তোহপ্যসৌখ্যেন্দিয়ভূৎ সদ!) কৃত্বা 

তবশ্নামচা গ্রণ্যং মমচাত্র স্থিতির্ভবেও ॥ 

গুনিয়া মহর্ধি ভাঁষ, হাঁসিলেন কৃত্তিবাস উঠিলেন তাঁর যোগ নিদ্রা পরিহরি 

বলিলেন মৃদু মৃহ্ শ্বরে॥ আরম্ত করেন পরে করিতে স্জন। 

শুন ওহে মুনীশ্বর ইষ্টমত লও বর স্থাবর জঙ্গম আর যত প্রজাগণ ॥ 

তুমি মোর ভক্তের প্রধান। এইরূপে কল্পে কল্পে দেব প্রজাপতি । 

জিভেন্দরিয় তুমি অতি, তুষ্ট আমি তব প্রতি | অব্রস্থল তপ করে ঘোরতর অতি ॥ 

হ”ক তব অশেষ কল্যাণ ॥ সেই তপোবনে তাঁর অধিকার হয়। 

দিলাম তোমারে বর, অগ্তাঁবধি চরাচির | স্থাজন করিতে এই প্রজা সমুদয় ॥ 

তব মানত সর্বাগ্রে করিবে। আর এক কথা শুন অতি পুরাতম। 

আগ্রেতে তোমার পূজা হবে তবে মোর পূজা বাঁনুকী নিশ্বাসে যবে ধর! ভম্ম হন ॥ 

তব নামে মোর স্থিতি হবে ॥ তখন শক্তির সহ আমি নিরঞ্রন। « 

গুনগুন মুনিগণ অপূর্ব বারতা । শুলহস্তে বুষোপরি করি আরোহণ ॥ 

ধর! দেবী কেন হন যেদদিনী কথিতা॥ জগৎ সংহার রূপ করিয়! ধারণ। 

পুরাঁকাঁলে এই ক্ষেত্র মন্ত্র পীঠ ছিল। ংহারি নকল জীরে ওহে তপোধন ॥ 

মধু ও কৈটভ দৈত্য তাহ! ধ্বংস তৈল ॥ ৭ কল্পে কল্পে রর | 
নরপি কল্প অস্তে সংঘার করিব ॥ 

০ ঈন্ধ*গীঠ বলি ইহ! চিরখ্যাত রবে ॥. 
মেদেতে নির্শিতা বলি হইল মেদিনী। * এইন্থানে জযুগলের . মধাস্থান (মন) 
পুরা ক্লুখিত বাঁক গুন সব যুনি॥ ূ পতিত হওয়ায় দেবী মহিষমর্দিনী) ভৈরব 

, ভগবান শ্রন্থাপতি দো কি করি। .. বক্রনাথ নামে খ্যাত। 



(১৩) 

পুরাসীনন্ত্পীঠৌহয়ং কৈটভমধুভ্যাং হতঃ। তয়োশ্চ মেধসা! ্রজ্মন্ মেদিনী 
চাত্র নির্ট্মিতা ॥ মামারাধ্য জগত্ন্থামী নিদ্রয়া পরিমোচিতঃ। শ্বযুসুর্ভগবান্তৃত্া 
সৃপ্িধক্রে ততোহপরম্॥ কল্পে কল্পে ছিজ-শ্রেষ্ঠ সুষ্টিঞ্চক্রে প্রজাপতিঃ ॥ তণ্তবাচাত্র 
তখস্তীব্রমধিকারৎ চকার সঃ ॥& বাস্থুকেনণসানিশ্বাসাৎ ষদাভূর্ভস্মতাং ব্রজেৎ। তদ! 
নিরঞ্রনশ্চাহং বালয়াচ সহায়বান্॥ শৃলহাত্তে৷ বৃষারূঢঃ সর্ববসংহাররূপধুক্। অহ- 
মাষঞ্চ স্থাস্যাষি কল্পে কল্পে পুনঃ পুনঃ 

ইদানীং দিদ্ধপীঠস্ত লোকে খ্যাতোভবিষ্যৃতি। যঃ কশ্চিতকুরুতে কর্দ 
নিয়মন্যে মমাশ্রমে। ত্য সিদ্ধিভবেদিপ্র স্বল্পকালে ন সংশয়ঃ। প্রভাবমত্য তীর্ঘস্থয 

ন ভ্তান্তন্তি কলৌ জন্গাঃ। শৈবাশ্চ শিবতত্বজ্ঞ! মহাপাশুপতা গণাঃ। কবন্ধা বিদ্- 
কর্তারো রক্ষস্তি ক্ষেত্রমুত্তমম্। ক্ষেত্রপ্রভাবতোমর্ত্যা ন পশ্যন্তি যমালয়ম্। ইদৎ 

ক্ষেত্রবরং পুণ্যং সর্বব ঠীর্থেষু চোত্তমং ৷ গোপিতৎ মায়য়! ব্রঙ্মান্ ত্বয়াচাপি প্রকাশি- 
তম্ মাং দৃষ্টবাপুনরাবৃত্তির্ হ্যেব লভতে নরঃ। 

ইতি শ্রীরক্রেশ্বরপুরাণে অফ্টাবক্রবরপ্রাপ্তিনাম! ছ্িতীয়োহধ্যায়ঃ লমাণ্তঃ। 

আমার এই স্থাপে আসি যেই কোনজন। অক্ষয় অনস্ত হ্বর্গ অবাধে লভিবে ॥ 

নিয়ম করিয়া যোগ করে আচরণ ॥ যমলোকে কতু তার হবে না গমন । 
অচিরে সে জন সিদ্ধি লভিবে নিশ্চয় । অব্যর্থ আমার বাক্য শুন তপোধন ॥ 

ইহাঁতে সংশয় বিপ্রু, কু নাহি হয়. এই ক্ষেত্র হইবেক সর্বঠীর্থ সার। 
কলির মানবগণ ন1 হইবে জ্ঞাত। পুণ্যদ শুভদ পাঁপ প্রমোচন আর ॥ 

ইহার প্রভাব আঁর মহিম! সর্বতঃ ॥ এতদিন এই তীর্থ মায়াবৃত ছিল। 

মহাপাগুগত শৈৰ শিবতত্বদশী। তোমার তগন্ত! বলে প্রকটিত ছৈল ॥ 

হ'লেও না হবে জ্ঞাত কলিতে মহর্ষি ॥ মোরে যারা অন্রস্থানে করিবে দর্শন । 

রক্ষিবে ক্ষেত্র মম কবন্ধার্দিগণ। কথন ন। হবে তার পুনরাবর্ন ॥ 

শব ঘটাইবে তার,ছুষণ্মী যেজন ॥ এইত বেদের বাক্য শুন সর্বজন। « 
যেই নর এই ক্ষেত্রে শরীর ত্যজিবে 1 ” প্বিজ শ্ীজটীল করে পয়ারে রচন ॥ 

দ্বিতীর অধ্যায় সমাঞ্ত। 



তৃতয়োধধ্যায়ঃ। 

 মুনয়/উচ্+-.. 
্র্গাতীর্ঘং কিমপরং বিদ্চতেচ শিবালয়ে ৷ কদাসন্দর্শনে পুণ্যমতীবলভতে নর£ | 

আলয়ে তর্থমান্তে কিংবদ ব্রিভূবনেশ্বর ! অগ্নটাগারত্রয়াণাঞ্চ মাহাত্যংবদ সুব্রত ॥ 

ভন্তৈবং দেবদেবন্ মাহাত্্যং যন্তবেত পুন$। আোতৃমিচ্ছামো হে ব্রক্ষান পরং 

কৌতুহলৎ পুনঃণা 

প্ীব্রক্ষোধাচ-_ - 

শৃণুধবং সুনিশাবর্দ,লাঃ পুরাণং বেদস্মতম্। যন্য সংকীর্তবনাদের নকোনাপ্লোতি 

কিল্বিষম্॥. অফটকুগ্ডানিসন্তযব্র নস্ভৈকাচ প্রতিষ্ঠিত! তজ্জলে স্ানমাত্রেণ মুচ্যতে 

সর্ববপাতকাৎ॥ 

একার্থবে সমুত্পর্সে:নফেন্থাবরজঙ্গমৈ । তৈরবঃ সংহরন্ 'সর্ববম্ ভ্রেলোক্যং 

সচরাচরম্॥ ত্বালামালাকুলোদেবে ন শরম লভতে কচি । মজ্জতঃ সর্বব হীথেফু 

ন শান্তজ্বলামালিনঃ ॥ সংহারয়ন্ হি ক্রোধেন তথা ব্রঙ্মবধেনচ । তদ। বক্রেশ্বরং 

ক্ষেত্রং প্রযযৌ দেবসন্তমঃ ॥ কুগুং কৃত্বাতু তত্রৈব ক্ষিগু| পাপহরং জলম্। নিমভ্জ] 
সহি কুতেকে শান্তিং দেহস্য কারয়ন্॥ তদালেভে মহাশর্্দ তত্রকুণ্ডে দ্থিজোত্তম | 
ততঃ প্রভৃতি তশুকুণ্ডং তৈরবাখ্যমভূঙ দ্বিজাঃ । চৈত্রেমাসি সিতাষ্উম্যাং সংযতেক্তরিয়- 

মানসঃ। তন্য পানীয়মুদ্ধত্য দ্গানং কুর্ববন্ বিচক্ষণঃ। দৃষ্ট] বাক্রেশ্ব়ং দেবং ভত্র 

ব্ৈলোকাপুজিতম্॥ যমস্ত সদনং নৈতি পুনঃ পাপী ভয়াবহম্। বাজপেয় ফলকাপি 
লভতে না: সংশয়ঃ। 

জিজ্ঞাপিল মুনিগণ কৌতুক অন্তরে । এই স্থানে ও *.চির বিরাজিত। 

অপর" কি তীর্থ আছে শিব ক্ষেপরে ॥ | নিঁকটে-নিযগা এক হয় শ্রবাহিত। 
কখন অতীব পুণ্য লভে নরগণ। * ১।ক্ষারকুণ্ড। ২ তৈরবকুণ্ড। ৩। 
আলিকে কি তীর্থ হয় বলহে ত্রাঙ্ধণ ॥ অগ্নিকুণ্ড । ৪1 মৌভাগ্যকুণ্ড। ৫।জীবিত 

অগ্ন্যাগারও্রয়ের মাই র কুণড। ৬ ।ব্রঙ্গকুণ্ড। ৭1 শ্বেতগঞ্জা 1৮1 

৭ হাতা দেহ বগ। ' | বৈতরণী। অধুন। এই ক্ষেত্রে হুর্যযকূণ্ড নামে 

আর তত্র মহাদেবের মাহাত্ম্য সফর! আর একটী কুও দেখিতে পাওয়া যায় । 
এই সব গুদিবারে আমা সকলে। ৬৪ ৯ কোন উল্লেখ না থাকায় 

ত শেষ কিছু লেখা গেল না। বোধ 

এ ৮১৪ টি / হয়, এই কুগুটী আধুনিক । এই সমস্ত 
সারি কত্ব।. . | আধারাবৃত স্থান হইতে নিক্নতই উরি ও 

'হইবেকক পাপনাশ বাড়িবে মহ্ ॥ ্ ধুমোদগত'হইতেছে। 



১৫) 

'জীবকুণ্খাখ্যানম্--- 
জীবনাখাৎ মহত কুণুৎ পুখ্যং সর্ববাধনাশনম্। তন্য রাজন বিষয়ে ত্রাঙ্গণঃ 

সর্ধব-সংজ্ককঃ1 যুবা স্বাধ্যায়-সম্পন্নঃ হুশীলঃ জত্যবাক দবিজঃ। তপোজপপরে৷ 
নিত্যং দেবদিজ প্রপৃজকঃ সদাগ্নি-হোম-নিরতঃ সর্ববথা তিথিপূজকঃ| তস্য 
ভারধ্যা/চারুমতিঃ হশীল গুণসংযুতা ॥ ভর্ভূঃ সেবান্থ নিরতা ব্রাক্ষগাতিথিপূজনে । 
বূপ-যৌবন-সম্পন্ন৷ লক্মমীরিব সমাগতা ॥ দম্পতী হ্ুখসংঘুক্তেণ তিষ্ঠতঃ সর্বব- 

দৈবহি। তয়োর্ববানাস্তি জনকঃ স্বসা মাতা সহোদর! ।-নচাপিবাদ্ধবাঃ কেচিন্ ন বিদ্তান্তে 
হৃহৃত্তমাঃ ॥ ন মিত্রাপিচ তিষ্ঠস্তি ন গোত্রাণি তয়োঃ কষচিৎ ॥ সদাচারপরো তৌতু 
স্বকর্্মনিরতৌ সদা । তিষ্ঠতঃ সত্বসম্পঙ্ৌ সর্বেবেষাং প্রিয়কারিণৌ | কদাচিৎ 
স গৃহংত্ক্ত।া ব্রাহ্মণ: সর্ববসংজ্ঞকঃ ॥ চারুমত্যা সমং চক্তে তীর্ঘযাত্রাং শুভক্ষণে ॥ 

জগ্যতৃস্তৌ। গৌড়দেশে মিলিত কাননং মহণু। ঘোরসত্বসমাকীর্ণৎ নানাদ্রম- 
লতাযুতং ॥ ক্রুরক্রমসমাকীর্ণং পরীগিরিগুহ্াযুতং। তত্রেব বিপিনে দেশে 
নির্ভনে হিংক্্-সন্কুলে। দ্বিজং ব্যাপাদয়ামাস ব্যাত্রশ্চারুমতিং নতু ॥ ম্বামিনম্ 

তদ্বিধং দুষ্ট! ত্রাহ্ষণী শোকসন্কুল! । হাহতোইন্মীতি বিপিনে মুচ্ছিতা নিপপাত হু॥ 
ততঃ পুনরসৌ স্থারং স্থায়ং ব্রাঙ্মাণবল্পভা । চক্রন্দ বিললাপোচ্চৈঃ পতিমুদদিশ্য 

. তার জলে দ্নাঁন মাত্রে কলুষ কলাপ। 
দুরে যায়, স্গিগ্ধ হয় সনের সম্তাপ ॥, 
একার্ণবে মগ্ন যবে সমস্ত জগত | 

স্থাধর জঙ্গম আদি ষত চরাচর। 

রর সেইকার্লে যাবতীয় ব্রৈলোকয সংসার | 

করিল ভৈরব দেব কল্সান্তে সংহার ॥ 

' অনন্তর এইবূপ বিনাশ কবিষ্ন!। 

* ীষ্রায় অস্থির হ'য়ে অনেক ভরমিয়া ॥ 

ক্রমে ক্রমে সর্ব তীর্থে করিয়া গ্রমন। 

' বিধৌত করেন অঙ্গ আর নিমগন ॥ 
কিস্ত কোন স্থানে তিনি শাস্তি নাহি পান। 

অবশ্ষে মহাক্ষেতরে বক্রেখবর যান। 
যাইঘু! সেখানে সেই ভৈরব প্রচণ্ড। 
নিজ হস্তে খনিলেন কুত্র এক কুণ্ড॥ 
করেন নিক্ষেপ তায় পাগহরা.নীর। 

নিমজ্েন তার মধ্যে আপন শরীর ॥ 

তদনস্তর শুন নব মহুধি মণ্ডল। 

মগ্নমাত্রে নির্বাপন হল জালানল ॥ . 

, তদবধি এ কুণ্ড ভৈরবকুণ্ড নামে। 

প্রতিষ্ঠিত আছে সেই বক্রেশ্বর ধামে ॥ 

চৈত্রমাসে শুক্লাষ্টমী তিথিতে যেন । 

শুদ্ধচিত্তে সেই কুণ্ডে করিয়। গমন ॥ 

যত্বেতে তাহার বার করি উত্তোলন। 

সর্বাঙ্গ করেন ধৌত আর শিরে লন 1. 

তারপরে বিশ্বারাধ্য দেব বক্রেশ্বরে। 

প্রেম ভি পূর্ণ চিত্তে সন্দর্শন করে ॥ 
সেজন ন। যায় কভূ যমের সদন । 

দিও পাপিষ্ঠ সেই অতীব হর্ন ॥ 
তদনস্তর বাঝপেয় বজ্ঞের যে ফল। 

অমনদেহে প্রাণ্ত হয় ন। হয় নিক্ষল ॥ 

জীবকৃণ্ডের * বিবরণ--- 

* এই কুণ্ড নন্বদ্ধে এইরূপ কিন্ত” 



(.১৬.) 

কাননে ॥ তত্থ রোগনসংরাবৈঃ ভুঃখিতান্তত্রড়রহ!ঃ। প্রাণিনোররুছঃ স্বর য্চে 
কেচিদ্ানেচর!ঃ 1 .তল্যাঞচ ক্রন্দমানায়াং দিবারাব্রং ঘিজোওম!১॥ জন্তবঃ লেভিরে 
শরম কদাচিন্নচ তত্রবৈ। 

তদ্দাচারুমতিব্ণল! বাশীং শুশ্রাব খেচরাম্। বক্রেশ্বরং যাহিবালে ভর্তি 
প্রগৃহাচ ॥ হদন্ডি কুগুত্রিতয়ে পূর্বের পাপপ্রমোচনে। বক্রেশ্বরস্ত পাশ্চাত্যে 
ভাগে কুণ্ডেমবতোন্তবম্। নিমজ্জ্য চ তত্রাস্মথি জীব্তত্রী ভবিষ্যসি॥ বছুপুত্র/ জীব- 

বশুসা সর্ববসম্পৎসমগ্থিত। । ইত্যাশ্চর্ধ্যং বচঃ শ্রুত্বা গৃহীত্বা চাস্ষিমালিকাম্॥ যয 
বক্রেশ্বর-ক্ষেত্রং পুণ্যং সর্ববাধনাশনম্্। তদাঢারুমতিঃবালা দৈববাণীং বনে আতা ॥ 
মজ্জয়ামাম তৎকুণ্ডে তর্তৃবাহিনী-শোভনা। সতীবালাতীর্থবলাল্লেভে জীবং সচ 

দ্বিজঃ7 সৌন্দর্য গুগসম্পন্নঃ কন্দপইব চাপরঃ। উদ্মামজ্জ তদাকুগ্াৎ ব্রাহ্মণঃ 
পুণ্যরূপধূক। .তর্ধাচারুমতিব্বাল! বিন্ময়োফুল্ললোচনা। ভর্তারং প্রাপ্য সংপুজ্ 

শিবৎ সর্ববধনাশনম্ ॥ পত্যরতয মতীদেবী যযৌস্বভবনং পুনঃ। 

রঙ্গ বলিলেন গুন শুন মুনিগণ। 

জীবকুণ্ড বিবরণ অপূর্ব কথন ॥ 
শুনিলে দে সব কথ! পাঁপ নাশ হয় । 
শরীর পবিত্র হয়, পুণ্যের উদয় ॥ 

আছে যে শ্রীষ্টায় অষ্টাদশ শতান্বীর প্রারস্তে 

জনৈক ঘীবর রাজনগরস্থ কোন মুসলমান 
রাজকর্তৃক প্রত্যহ জীবিত মৎদ্য সংগ্রহপূর্কবক 
স্তাহাকে প্রদান করিবার সন্ত আদিষ্ট হও- 

রায় সেই ধীবর অত্যন্ত চিস্তাকুল চিত্তে 
দেবাদিদেব মহাদেবকে ভক্তি পূর্বক প্রণাম 
ও অন্ন করতঃ, কতকগুলি স্বৃত মৎস্য এই 
কুণ্ডের জলে ধৌত করায়, মংস্যগুলি সজীব 
ও টাটকা! হুইয়|' উঠিল। বীবের তাহাতে 
পরম কুতৃছল 'হইয়া' রাজার আদেশ বিষয়ে 
নিশ্চিত্ত হইল এবং প্রত্যহ রূপ মৃত মৎস্য 
এই কু মধ্যে নিমগ্ন করিয়া সজীব অবস্থাতেই 
পাজাকে প্রন করিতে লাগিল। রাজা 
বীবরের এই. ব্যাপারে জাশস্ঘয হইয়া সে 
কফৈধো হইজে এই বক্র জীবিত মৎস্য গ্রতি 

পুরাকালে সর্ধবনামে জনেক, ব্রাহ্বণ। 
বসতি করিত তত্র ধাবৎ জীবন ॥ 
স্বাধ্যায় সম্পন্ন সেই ব্রাহ্মণতনয়। 
সুশীল সুবোধ আর সর্বজ্ঞানালয় ॥ 
সত্যবাদী জিতেন্ত্িয় তপ জপে রত । 
দেব দ্বি্গণে পূজ1 করিত নিম্বত ॥ 

দিন সংগ্রহ করে, জিজ্ঞাসা করায় দীবর 
তাহার নিকট আদ্যোপাস্ত বর্ণনা করিল। 
রাজা তাহাতে কৌতুহ্লাক্রাত্ত হইয়া একটা 
মৃত পক্ষীকে তন্মধ্যে নিক্ষেপ করায় এবং ' 
নিজে তৃদ্বারি স্পর্শ কনর, স্নেচ্ স্পর্শেধরহ' 
কুণ্ডের এই সপ্রীবনী-শক্তি লোপ পায়। 

কথিত আছে যে সময়ে এইনগ ঘটনা 
হয়, তৎকালে আকাশবাণী দ্বারা মোকে 
শ্রুত হইয়াছিল যে, অষ্ঠাবধি এই বারি স্পর্শে 
মুৃতস্জীবনী ফল লাভ হইবে না,  ক্ষিস্ত 
মৃতবৎসাদি দোবযুক্ত| . রমণীগণ.. এখানে 
আসিম়্া পবিত্র ও ভক্তি চিত্তে এই হে 
স্নান করিলে দীর্ঘায়ু পুত্র লাভ করিবে । 



শুনধঃ উচু 
জীবকুণুস্য মাহাত্যৎ পুনযাহ মহামতে। কেনানীত 
তিষ্ঠতি। 
 প্রীরঙ্ষো বাট” 

 ঘদাচালিরসে। ভার্যযাং তারাং জগ্রাহ চন্দ্রমাত। 

€ ১৭ ) 

£কুতোজাতঃ কথমন্তা'পি 

তদাযুদ্ধমভূঙ তত্র সংগ্রামে 

তাঁরকাময়ে ॥ শুরোঃ সাহাব্যমগমত্ ভগবান্ শশিশেখরঃ। সহিদেবঃ পিতুস্তস্য 
শিষ্যোহপ্যাসীদ্রধান্তরে ৷ যোধয়ামাস ভগবান্ বিধূন্ ভূতগণৈঃ সহঃ। ততো 
ব্রুদ্ধোপি ভগবান্ শূলং ক্ষিপ্ত নিশাপতৌ ॥ শুলেনাপি চ বিদ্ধাঙ্গঃ তমেব শরণং 
যযৌ॥ 

যাগযজ্ঞ করিতেন অতিথি সেবন । 

আর আর ধন্ম কর্ম ক্ষমত! যেমন ॥ 

চারুমতী নামা এক সুশীল! সুন্দরী । 

নবীনা যুবতীবাল। ছিল তার নারী ॥ 

সতত ছিলেন তিনি দ্বামী-সেবা-রতা। 

ভ্রাঙ্গণ অতিথি ভক্ত আর পতিত্রত1 ॥ 

অনুপম! রূপা চিরলাবণ্য-সম্পর্ন। | 

সর্বোৎকৃষ্ট গুণযুত। নারীকুল হন্া 

্রচি-শচিপতি বথ! লক্ষ্মী নারাযণে। 

তদ্জরপ দাম্পত্য প্রেম ত্রাঙ্গণী ব্রাহ্মণে ॥ 

এইবপে ছিল সেই ত্রাঙ্গণ ত্রাহ্মী। 
উভয়ের নাহি ছিল জনক জননী ॥ 

সহোদর লহোদর। বন্ধু কি ব্লান্ধব | 
' শচ8। মিত্র কিন্বা ক্লোন নিজ গোজোত্তব ॥ 
সদা সাচার পর স্বকর্ম নিরত। 

গ্বচ্ছদাঅবস্থাপন্ন পরহিতে রত ॥ 

এইজপে' ছইজনে তথ। বাস করে। 
নিত্য নিতা জুধালাগে প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
তদস্তরে গুন এক অপূর্ব কথন। 
তীর্থযা। করিলেন ব্রাঙ্মণী ্ া্গণ 
হি হত্রি ধ্বনি, করি 'চলিতে লাগিল। 
বছ জনপদ ক্রমে পশ্চাতে .ফেলিল 

ক্রমে তাঁর! গৌড় দেশে যখন আগিল। 
নিবিড় বিপিনে এক প্রবেশ করিপ। 

অতি ঘোরতর বন অন্বকারময়। 

চারিদিকে ভ্রমে তথা হিং পশু চয়। 

নান! জাতি বৃক্ষ শোভে লতিকা বেট্টিত। 
বহুতর ক্রুরদ্রম দেখিতে অদ্ভুত | 

নান! গিরি গুহা! তথ! পর্বত কন্দর। 

মাঝে মাঝে থর শ্রোতা বহে নিরস্তর ॥ 

দেখিয়া! সে মহাটবি ভয় উপজিল। 

ভয়াকুল চিত্তে ঠোহে চলিতে লাগিল | 
হেন কালে গুন এক অপূর্ব ঘটন। 

ব্যাত্রে ধরি দ্বিজবরে করিল ভক্ষণ 

দেখিয়া স্বামীর মৃত্যু চারুমতী নারী । 
হায় হত বিধি বলি কানে ভূমে পড়ি 

কান্দিতে কান্দিতে বালা মুচ্ছাগত। হন। 
কিছুক্ষণ সংক্ঞা-শুন্ে ধরাসনে রণ ॥ 

| পুনরায় সংভ্। লাতে কান্দেন বিস্তর । 

শোকেতে অন্তর তার হৈল. জর জর 
থাকি থাকি বিনাইয়া কান্দে পতিব্রতা। 

শুনি মহীরুহ লতা হইল ছুঃখিত1 | 

আর আর যত জর বনচরগণ। 

তাহার ক্রন্দন শুনি করিল জ্রদন |. *. 
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: যাছি বক্রেশরং তীর্ঘৎ সর্বপাপ-প্রণাশনস্। নচেদপ্রেণ হ্দিত্বাং গুরুভারধ্যাপ- 

হারিণম॥ ভিতস্তীর্ঘরবং প্রাগুশ্চন্তরস্তারাপহারকঃ । দশবর্ষসহআশি তপস্তপ্ং হু 

শ্চরম্॥ মহাপাপাত প্রযুচ্যেত প্রাপ্য কুগুমনুত্তমম্! অস্ৃতং তত্র 'নিক্ষিগথা 

গ্রণদ্য শশিশেখরম্। হয স ভগবাংশ্চন্্রস্তিদিবং স্থানমুত্তমদ্। জীবনাখ্যং ততঃ 

কুগুমম্ৃতাখ্যং তথাপরম্। তারাপি লুনুবে পুঙ্তং এ বুধসং হ্তকম্॥ নিষ্পাপো 

তগবৰাংশ্চন্দ্ে। গুরুভার্য্যা প্রমর্দীকঃ | : | 

পাতকৈঃ পরিলিপ্তাশ্চ যেচৈব বালঘাতকাঃ। অপমৃত্যাগতা যে চ শ্বৃতবৎ- 
সাস্ত বাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ সর্ববপাপৈঃ বিনিক্ান্ত। স্তত্রনধাত্বা ছিজোত্তমাঃ। তন্যৈব জীবকুণ্স্ত 
তজ্দরলং পরমাম্বতং। মাসেমাসে সিতেপক্ষে যা দীস্যাল্পহর্ধযঃ ৷ তশ্মিন্ তীর্থে 

তদ্ুদকমুন্ধু ত্য ভীন্মবর্্মণে। তর্পয়েত পরমভক্ত্যা জলাগ্তলিত্রয়েণ হি। বৈয়াপ্র 
পছ্াগোত্রায় সংক্কৃতিপ্রবরায়চ । অপুত্রায় জলং দস্তা নমোহস্তব ভীত্মবর্মণে । 

মন্ত্রেণানেন যে বিপ্রাঃ তর্ন়ন্তি সমাহিতাঃ। শতবর্ষকৃতৎ পাপং ভতক্ষণাৎ নশ্যাস্তি 

ফ্রুবম্। জীবনাখ্যে কুগুডবরে কুশাট্রৈরপি সেচনম্। কুর্ষযাসংযতচিত্তাত্বা নযম!লয়- 
মাশ্রয়েত। | 

এইরূপে চাকুমতী কানে দিবানিশি । তদন্তরে সর্বাধনাশন বক্রেশররে। 
শুনিষ্ব! ন! শাস্তি লভে কেন বনবাসী ॥ গেলেন দে পতিব্রতা অত্যন্ত সত্ববে ॥ 
মুহূর্তেক তরে কেহ সুস্থ না হইল। দৈববাণী মতে তথ! অস্থি নিক্ষেপিণ। 
তাহার শোকেতে বে শোকার্ত হইল। ক্ষণমাত্রে পতি তার জীবিত হইল ॥ 
তস্তরে গুন এক অপূর্ব কখন। সাক্ষাৎ কন্দ্প তুল্য রূপ-গুণ-যুত। 
দৈববান্ী চারুবালা করিল শ্রবণ ॥ পূর্ব দেহে উঠিলেন কহিতে অত্ুত ॥ 
"যাও বংস]! শ্বামী-অস্থি লইয়া সত্বর। তাহ। দেখি চারসতি বিস্মিত! হইঙ্গ। 

তীখ্মেত্রম মহাতীর্থ ক্ষেত্র বক্রেশ্বর ॥ পতি সহ শিব কাছে সত্বর়ে আসিল ॥ 
সেই স্থানে আছে বাছ৷ জলকুণড ত্রয় । পুজিলেন সেই দের সর্ধাস্ভ নাশন। 
সেই জলে সর্ব পাঁপ প্রমোচন স্বর তদত্তরে গৃহে গেল শইয় ব্রাঙ্াধ | . 

মন্দিরের পশ্চিমান্তে কুওড যে অমৃত । শুন শুন সুনিগণ শুন সর্ব জন। 
তথ নিমক্দিবে অস্থি হয়ে পুদ্ধচিত ॥ বর্ণিব এক্খগ আমি ন্বরূপ কখন ॥. 

তাহাভে জামার সামী জীবিত হুইবে | অলগীরা নামেতে মুনি ছিল পুয়াকালে! . 
বহু পু হবে সম্গাধ নাড়িবে ॥ তার পুর বৃহস্পতি লেছ সকলে ॥ . 

 অকন্মাৎ জিকা এর দৈধযাদী ). বৃহস্পতি ভার্ধ্যা তার! বিদিত। সংসারে । 
1. চজিমা যাহাঁকে কয়ে রিজিড়া করেও 
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পাবকাখ্যং বরং কুণুং সর্ববপাপপ্রণাশনম্। শৃণুধ্বং তন্ত মাহাত্মাং লয়স্ত-ভূষি 
ছল তম... পুরাকৃত-যুগে বিধ।ঃ পাদ্যে কল্পে গতে শুভে। নৃসিংহাখ্যে সমুগগল্পে 
ছিরণ্যক শিপুনৃপঃ। ব্রক্মণো! বরমাসাগ্ভ মদোম্মত্তঃ বড়ৃব হ! ন দীপয়েদ্দিরাঞ্ 
নূদেবাস্থরমান্থযান্। মহারাজর্ধিরাজোহসৌ প্রৈলোক্ষে্ব্্য-দপিতঃ | মছেগ্্র- 
ম্যৈব পদ্বীং জগৃছে দৈত্যপুঙ্গবঃ | কুবেরস্ত নিষীন্ সর্ববান্ জগৃহে চ গদং তথা। 
জলাধিপা কামধেনুং স্বাহাভার্যযাথ পাৰকাৎু। নাগানাং নাধিকারোস্তি নৃপাণাঞ্চ 
মহাভলে। নৃপাঃনর্বেব সমায়াস্তি ঘারং শুলা সহত্রশঃ। চত্ব/রিংশত সহআশি 
তলা দিব্যাঙ্গন! গৃছে। 

সেই হেতু বৃহস্পতি আর নিশাকর। 
এক স্থানে মিলিলেন করিতে সমর ॥ 
গুরুপুত্র সাহায্যার্থে শশাহক-শেখর। 

রথে চড়ি আলিলেন করিতে সমর ॥ 

ভুতনাগ বেষ্টিত হইন্বা ভূতগণে। 
উপনীত হইলেন সমর প্রাঙ্গনে ॥ 

চন্দ্রিমা তাদের সহ যুদ্ধ.আরস্তিল। 

ক্রোধে মহাদেব চন্ত্রে শুল নিক্ষেপিল ॥ 

শুলে বিদ্ধ হয়ে চন্দ্র অস্থির হইল। 

আসিয়। শিবের পদে ম্মপগ লইল ॥ 

শিব বপণিলেন-_বাও তীর্থ বক্রেশ্বর। 

সর্ব পাপ হর ক্ষেত্র পরম সুন্দর ॥ 

নতুবা তোমারে আমি অস্ত্রেতে হানিব। 

গুরু ভার্ধ্যা চৌধ্য দোষ প্রতিফল দিব॥ 
আজ্। মীঁত্রে নিশাপতি গেলেন সত্বর। 

বী-পাপ-তাপ-হর তীর্থ বক্রেশ্বর ॥ 
সেই স্থানে গিক্কা তবে দ্বেব শিশাকর। 

কারল,'ওপন্ত। দশ সহজ বর ॥ 

অবশেষে কুণ্ড এক দেখিতে পাইল। 

অস্ত নিক্ষেপি তাহা পুরণ করিল 

তদস্তরে ভুক্তি চিত্তে শঙ্করে বন্দিয়। | 

জিদিবে গেলে চন্্র ইষ্ট-লিদ্ধ 'হৈয়া। | 

পুর্বে সেই কুণ্ড ছিল জীবাখ্যার খ্যাত। 
অস্তারধি অসুতাখ্যা হইল কথিত ॥ , 

গুরু ভার্য।-প্রমর্দক দেব নিশাকর।, 

তদবধি হইল নিষ্পাপ কলেবর ॥ 

তার! দেবী প্রসবিল অপত্য ছুন্দর। 

বুধ নামে খ্যাত হন সেই পুত্রবর ॥ 

অমৃত কুণ্ডের এই বিশদ ব্যাথ্যান। 

তক্তি চিতে শুনে যেহ্ হয় আয়ুত্মান্॥ 

ভ্রণ হত্যা পাপ আর অপমৃত্যু গত। 
মৃতবৎসা দোষ আদি পাপ শত শত ॥ 

মাঘ মাসে শুরু পক্ষে অষ্টমী বাসরে। 

এই কুণ্ডে মানে সব পাপ মুক্ত করে॥ 

যেই জন এই জলে বিহিত বিধানে । 

_ ভীগ্গের তর্পণ করে নিরমল মনে-- পু 

তিন বার জল দেয় অঞ্জলি করিয়া । 

নিয়োক্ মন্ত্র বাক্য মুখে উচ্চারিয়! ॥ 
“বৈয়ান্্ব পদ্যগোত্রায় সংরূতি প্রবরায়চ। 

অপুত্রায় জলং দদ্যাৎ নমোহত্ত ভীম্ম বন্মণে ॥ 

শত জন্ম কৃত তার পাপনাশ হয় 

অতি ঞুব দেদবাক্য নাহিক সংশয় 
অপরস্ত জীবকুণ্ডে গিয়া যেই জন 
আত্মার নংবঘমে করে সলিল সেবন; 

কুশাগ্রেও যেই জন শিঞ্চে সেই বারি, 

কখন না যাবে সেই শমনের পুরী ॥  » 
আজন্ অঙ্জিত ভার কলুষের ভার ॥ :+* 

 অগ্নি-দাহে ভগ সম হবে ছারখার ॥ 
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ছিযো্নপ্রমাণং বৈ দৈত্যেশস্য সভাগৃহম, | সুবর্পরচিতা ভূমিঃ বেস্মলং তস্য 

র্ববতঃ। বত্ববৈূর্ধ্যরচিতং প্রাচীরং তস্য নির্মাণৎ| ব্রহ্মাদয়ঃ হুরাঃসর্বেব ঘারে 

তিষ্ান্ত _ত্যবৈ। গন্ধবর্াঃ কিছরাঃ বক্ষাঃ দিদ্ধা গায়ন্তি তত্রবৈ। প্র্ো- 

চান শ্াম্পরসে। লয়মানেন কেবলং। নৃষ্ঠাস্তি পুরতস্তস্য নাট্রশাপ্বিশারঘ । 

মহীখ্রপরিমাণোহপৌ  সর্বলোকভয়ঙ্করঃ। অণিমাদিগু গৈশবর্ষ)ভূষিতঃ সর্বব- 

পুজি: সততৎ 'স্বে্ি লক্ষ্মাশং মহেশার্চনতৎ্পরঃ1 শরীবিষুুরেব য্মাস্তঃ স 

চাপ্য পতিরীশ্বরঃ। যব্ৈব বৈষণবঃ লোকে তমেবাপাতয়ন্ত্রথা। প্রেলোক্যে নচ 

বিষ্ঞোথি বিদ্তে শ্রীতিকৃৎ চিৎ । তস্যাত্বজে। মহাদ্কানী প্রহলাদো বৈষবোত্তমঃ। 

মুঞ্চ পুজ্র হরেনাম ঘোষণং মম বড়ুব কুপিতো! রাজ! প্রহলাদং বিষুটাসেবকং | 
বৈরিনং । 

বক্রেশ আখ্যান এই সুধা হৈতে সুধা। 

এক মনে পান কর দুর যাঁবে ক্ষুধা ॥ 

কখন ন। হবে আর পাপের সঞ্চার। 

দ্বিঙ্জ শীপ্টাল কহে রচিন্না পরার ॥ 

নিঙ্যান-দ চক্রবন্তী-কুমার এ দাল। 

বীরভূম অন্তঃপাতী কড়িধার বাস।॥ 
পাবক কুণ্ড খিবরণ-" 

পাবকাখা!। উপাখ্যান শুন মুনিগণ। 

স্ব্ব তীর্থ সার ইহা পাপ প্রমোচন ॥ 

পুরাকৃত যুগে শুভ পাদ্য কল্প শেষে। 

নর-নিধহ অবতার শুনেছ বিশেষে। 

সেই কালে হিরণাকমিপু নামে নৃপ। 

রক্ষা ইতে ধর পান করি মহত্তপ।॥ 
এইরপে বধ্ধ লতি মদোন্সন্ত হয়। 
কিব। দিব! কিবা.রাত্রি জানে নাহি রয়। 
দেখান্থর নাগ কিন্বা মানর প্রধান। 
সকলের স্রতি তার জন্যে হে জান ॥ 
রাজরাঃজখর তুলা, টরলোক্য মগুলে। 
হবে ইতি হছে রাখে/করতলে। 

মহেজ সুপ পদ আইন করিল।' 1. 

কুবেরের রাজঃধন ঈকবধ্িন .. 

হরিল অগ্নির ভার্য্য। স্বাহ নায়ী নারী । 

কামধেম্থ হরিলেক হয়ে বরুণাধি ॥ 

মহীতলে কোন রাজার ক্ষমতা না ছিল। 

কলের রাঁজ্য ধন হরণ করিল । 

সকলেই পরাজয় স্বীকার করিল। 

আমিয়! তাহার দ্বারে দ্বারস্থ হইল ॥ 
চত্বারিংশ সহত্রেক দিব্যা নাগণে। 

হরিয়া! আনিল দৈত্য আপন ভবনে ॥ 

আহ' কি সুন্দর শোতে সভাগৃহ তাঁর। 

দ্বিযোজন পরিমাণ তাহার বিস্তার ] 

স্বর্ণ রচিত হর্দ্য বেশ্ানে বেছ্টিত। 

চতুর্দিকে লক্ষ লক্ষ মাণিক্য খচিত ॥ 

বৈদূর্যাদি 'মশি শোভে তাহার প্রা্ীরে 
ব্রহ্মা আদি দেবগণ রহেন্তার দ্বারে । 

গন্ধর্ব কিন্নর ষক্ষ সিদ্ধচারগণ। 

গীত বাদ্য তার দ্বারে করে সর্ধক্ষগ 

লয়মানে স্ুনিপুণ! বিশাল নয়ন।। 

নৃত্যপরা প্রয়োচাদি সুন্দরী, লপন! ? 

নিয়ত আসিয়া সেই দৈতোর ছল়ারে। * 

পরিতুষ্ঠ করে তারে অশেষ প্রকারে ॥ 
কেহ কেহ গীত ধরে অতি সথললিত। 

1 হাব ভাবে কের কেহ নাতে, অবিরত %. 

পপ জল 



' পঠস্ব রাজনীতিং স্বং পুজয়ঘ মহেশ্বরং। কুরুত্ধ পক্রুবিদেষমালাঁপং জহি 
শক্রতযু। প্রহলাদ্ স্তস্য বচন মবভগ্তায় হরিপ্রিয়ত। 

জানাতি কঞ্চন। ততোত্রহ্াতি তং পুত্রং দৈত্যে্্রঃ জ্ববনাশকঃ ৮ সচ ছুঃখং 
মুহুঃপাপ্য ন জহাতি হরিং যদা। তদ] নারায়ণে। দেখে! ভ্রেলোক্যত্রা/ণ৬ৎপরঃ। 
নৃসংহরূপমাস্থায় আলামালাসমাবৃতঃ। মহথাতেজ1ঃ মহোরস্কঃ কোলিসূধ্যসম- 
ছ্যাতঃ। তদা প্রদদোষসময়ে ভক্ত ত্রাণপরায়ণঃ। গু হলাদ-ভ ক্তিৎ সংগৃহ্চন্ জীব 

য়ন সচরাচরম্। বিচকর্ত নখৈর্গাত্রং হিরণ্যক শিপোর্ঘরং। তম্মিন্ বিদাধ্যমানেতু 

বজ্কাজে দৈত্যপুক্গবে। 

কোন কোন কমলাক্ষী অক্ষি ঘুরাইয়! 

নৃত্য করি দৈত্য মন লইছে কাড়িয়! ॥ 

শরীর তাহার ছিল ভূধর সদৃশ । 
লোক মাত্রে ভীত হ'ত দেখিয়। ঈদৃশ | 
অনিমাদি গুণৈশ্বর্ষ্য ছিল বিভূষিত। 
নারায়ণ প্রতি দ্বেধ সর্বদা করিত ॥ 

শিবার্চনাপর ছিল বৈষ্ণবে বিদ্বেষ। 

পড়িলে বৈষ্ণব চক্ষে হ'ত তাঁর শেষ। 

প্রহলাদদ তাহার পুত্র বৈষ্ণব-ভূষণ। 
মহাজ্ঞানী বিষু সেবা কেবল চিন্তন, ॥ 
দেখিস্বা আপন পুত্র বিষু পরায়ণ। 

কুপিত হুইয়! পুত্রে বলিল বচন ॥ 

শুন শুন বাপ ধন প্রহলাদ সজন। 

মম শত্রু হরিনাম করহ্ বর্জন। 

রাজনীতি শিক্ষ। কর পুজ মহেশ্বর। 

"মম পত্র হবিনাম রদাচ না কর। 
সদ1 ঘ্বেষ কর তারে সবিশেষ দ্বণা। 

কখন তাহার নাম বদনে বলোনা ॥ 

প্রহল।দ অবজ্ঞা করি পিতার বচন । 

একচিত্তে শ্রীহরিকে করিল স্মরণ ॥ 

তাহাতে জিথাংস্থপর হ'য়ে দৈতোশ্বর। . 

নামা কষ্ট দ্বিল পুবে, শুন মণিরর 1* 

পুনঃ পুনঃ কষ্ট নহে প্রহন।দ স্থমতি। 
তথা ন! ছ্েষে ভূলে হরিনাম প্রীতি ॥ 

( হঙখ ) 

পরে হরি নারায়ণ ভ্রেলোক্যতারণ। 

নরপিধহ রূপ হন্ ভক্তের কারণ।॥ 

জালামাল! সমাবৃত ভয়াল আক্ৃতি। 

মহাতেজ৷ মহোরস্ক কোটি হুর্যযদৃতি ॥ 
ভক্তত্রাণ পরায়ণ হরি দয়াময়। 

আদিলেন ভক্ত কাছে প্রদৌষ সময় ॥ 

জগৎ তারণ হরি ভক্তের নিমিত্ত । 

ক্ষণমাত্রে বধিলেন সেই ছুষ্ট দৈত্য ॥ 

নখাঘাতে করি তার হৃদি বিদারণ। 

প্রহলাদে সাম্বন! দেন দেব নারায়ণ ॥ 

বস্তাঙ্গ বিশিষ্ট দৈত্য বিনাশ হইল। 

আকাশেতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি কৈল॥ 

ঘরে ঘরে মাঙ্গলিক ঠকৈল আচরণ। 

নিজ নিজ রাজদণ্ড করিল গ্রহণ ॥ 

মহীতলে নুপগণ উল্লাদ অন্তরে । 

যথা সুখে প্রজাগণে স্থুপালন করে।, 

জটাল আনন্দে কহে শুন নাধুজন। 

হরিদ্বেবী শ্রইরূপে হইবে নিধন ॥ 
তদস্তরে যাহ! হয় গুন খধষিগণ। 

ক্রমে ক্রমে বলিতেছি সর্ব বিবরণ | 

বস্ত্র অঙ্গ কশিপুকে করিয়া! নিধন | 

দেহজ।লা, পাইলেন গ্রন্থ জনার্দন ॥ 

ভ্রমিলেন ব্রিহুবন বিবারিতে জাল! । 

নিবারিত না হুইল অস্থির হইলা! ॥ 

হরিষেকং ম্মরত্যেব নাক্ষং 



৫৯) 

দেহযালাবিনাখার তগালঙসীপতিংপ্রভুঃ। ভ্রমন জৈলোকামেবালৌ প্রাপ 

বক্রেশরাক্তিকং । তত্র বক্রেশমারাধা বক্রেশাদেশতে হরিঃ। তৃতীয়ে কুগডকে 

তশ্মিন্ শ্বালাং ততাঞ্ষ মভ্জিত:। তেজঃ স ত্যন্কা' দেবেশ পরিতোস্কা মহেশ্বিরং । 

জগাম ক্ষারপয়োধিং শয়নায় স্থুরেশ্বরঃ। তস্য যদ্ধযাপিতং তেজঃ তহু'দট্যাংকটে 

শ্থিতং। ততক্ষেত্রং পুণ্যদং নৃণাং ভক্তিযুক্তিপ্রদায়কং। অ্াপিচ নদীতগ। 

তত্রানস্তে মুনিসত্তমাঃ। আনৎ দানং জপ স্বত্র আনন্দারোপ কল্পতে। ততোহগ্রিকুণ্ড 

মেতদ্ধি ভ্বালাকুশ্ডম্ ইতিশ্ুভম্ | 
তম্ত। সন্দর্শনাদেব বিলয়ৎ ঘাতি পাতকং । বৈশাখ্যাং পৌর্ণমাস্যাঞ্চ সংবাতাক্মা 

জিতেন্দিয়ঃ। ভত্রত্রাদ্ধং প্রকুর্বাত তৃপ্ডিত্বাদশবাধিকী। ভ্বালাকুণ্ডা লমুদ্ধৃত্য 
জলং গাত্রে বিসেচয়ন্। বিষুক্তঃ সর্ববপাপেভ্যঃ বিষুঃলোকং গ গচ্ছতি | বহ্ছিঃ 

সাক্ষাচ্চ তত্রৈব দহতে পাপ সঞ্চয়ম.। পুষ্পাক্ষতঞচ দূর্ববাধ্চ ন দহুত্যেব পাবকঃ] 
ইতি প্রীবক্রেশ্বরপুরাণে ত্রিকুগুমহোত্যো তৃতীয়োহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ। 

ভবনে বজেখরে হে উপনীত | 1 বৈশাবের মালে প্রা্থে ভিবি লৌপনাদীন 
তৃতীয় কুণডেতে তথ। হন নিমজ্জিত ॥ 

নিবৃত্ত হইল জাল! সেই কুওক্ষলে। 

ত্যজিলেন নিজ তেজ শ্রাহরি সেস্থলে ॥ 

অনন্তর নারায়ণ পুজি যহেশকে। 

শয়ন নিমিত্ত যান্ ক্ষীরোদ সাগরে ॥ 
তাহার দিক্ষিগড তেজ হয়ে বিস্তারিত। 

কুত্ডোত্তরে বটবৃক্ষে হইল নিহিত ॥ 

সেইহেতু এই কুগ্ড পুণ্যের জাকর। 

ভক্তিমুক্তি প্রদ্ধায়ক শুন মুনীশ্বর ॥ 

এখন তথায় এক উঞ্ণতোরা, নদী ৷ 

নিরস্তর বাহছিতেছে সেকাল অবধ॥ 

ংকল্প করিয়া হেখা বেধা করে ঘন । 

যশ তপ করে তা যথাসাধ্য দুল ॥ 

তাহার.সংকক,পুর্ণ অবাধে হইবে ॥ 

অভীম্দিত ফললাড চিরে করিবে। 

তদবধি পাই কু আলাকুও। নামে । 
সুবিশ্রা্ গর্মালাকে রকেশুজ ধামে ॥. 

এসে কুও হর্শনে হব গার বর 

তাত্ম! জিতেন্দ্রিয় নর ধদি আপি॥ 
এইকুণ্ডে পিতৃলোকে পিওপান করে। 
পিতৃগণ তুষ্ট থাকে বর্ষ বর্ধাস্তরে ॥ 
এই আলাকুও্ জল লঃয়ে যেই জন। 
ভক্তিভাবে নিজ গাত্রে করে বিসেচন ॥ 
সর্বপাপে মুক্তিলাভ করে সে স্ুমতি। 
অন্তঃকালে বিফুলোকে হয় ত'র গতি ॥ 
এই কুণ্ স্থিত বন্ধি নিজরপ ধরি। 
সর্বপাপ দগ্ধ করে ভৃণ হেন করি ॥ 
কিন্তু বিচিত্রতা এক শুন তপোধন। 
ছর্বাপুষ্পক্ষত কুতু না'হবে দহন । 
তৃতীয় অধ্যায় অত্র হইল সমাপ্ত ।” 
ত্রিকুণড মাহাত্মাবলী.করে পরিব্যাপ্ত ॥ ৮ 
হরি হরি বল সবে ছেদপুর্ণ করি। 
হরিনাম একমাত্র ভবার্ণবে তরী ॥ 
লইয়] মানব জন্ম যেই:জ্ঞানবান। « 
হরিনামামৃত শুধু সদা করে পান ॥ 
ইহজন্মে সেই মত্ত স্ুখেতে কাটায় । 
পরকালে নিশ্চয় সে বৈকৃণ্ঠেতে যায় & 
লওরে,আমার মন লও হুরিনাষ। 
ভক্তিভাবে ভাব মন.তাঝে অবিরাম ॥ 
জটালবিহথারী কছে ওরে ছুষ্টখন 1 

1 ভজ সেই লারারগে সব সর্ধাজদ॥ * 



চতুর্ধোইধ্যায় | 

ব্রহ্মাকুণ্ডোপাখ্যানম্। 
ব্রঙ্গো বাঁচ-- 

অপরং ব্রহ্মকুগ্ডঞ্চ সর্ববপাপপ্রণাশনং ॥ 

প্রমুচ্যতে | পুরা ছুহিতরং ব্রহ্মা বিরংস্থঃ কামমোহিতঃ| রুদ্রেণ পরিবিদ্ধোছসে। 
তস্য পাপপ্রক্ষয়াথং বক্রেশ্বরেইগমদ্বিভুঃ। নিশ্মায় পাবনং নিগৃস্থাক্ষগবংধনূঃ। 

তত্রন্সান্বা কুশমর্তাঃ অর্কপাগাহ 

কুগুমগ্নিং প্রস্বাল্য সর্পিব। । জুহাব ত্র্যত্বকং মন্ত্রং বগুসরাণাঞ্চ বিংশতিং। 

স্তষ্টোহি ভগবান্ বরং প্রাদাচ্চ ব্রহ্মণে। ব্যভিচারকৃতং পাপং কায়িকং বাঁচিকঞ্চ 

য। অত্র সর্ববংক্ষয়ং যাতু তবৈচ তপসোবলাৎ। প্রস্থাপ্য কুগ্ডং তত্রৈব ক্র্ষা 
লোক-পিতামহঃ। 

দোষে ব্রহ্মকুণ্ডে বিনশ্থাতি। 

. অপর এক কুণ্ড তথা আছে বিগ্ভমান। 

' ব্রন্মকুণ্ড বলি তার লোকেতে আখ্যান ॥ 

এই কুণ্ডে নাগমন করিয়া যে জন। 

কুণ্ডের পবিত্র নীরে করে আচমন। 

কুশ অর স্থিত মাত্র অল্প পরিমাণ ॥ 

তুলিয়৷ তাহার জল তাহে করে স্সান। 

 সর্ধপাপে মু হয় নিশ্চয় সেজন॥ 

ইহাতে অন্তথ! লাহি বেদের *বচন। 

শুন গুন খবিগণ হয়ে এক চিত। 

যেরপে এ কুগ্ড ব্রহ্মকুণ্ড আখ্যায়িত ॥ 

তাহার ত্বত্বাস্ত আমি বলিব এখন । 

শুনছে মহর্ষিগণ আর অন্যন ॥ 
পুরাকালে একদিন দেব প্রজাপতি । 

মন্মথ-পীড়িত নেত্রে চান্ কন্তা প্রতি ॥ 

তাহাতে হইয়া কুদ্ধ দেবেশ শঙ্কর । 

বাণে বিদ্ধ করিলেন তার কলেবর । 

সেই পঁপক্ষয় হেতু কমল-আসন। , 

্রহ্মালোকং জগামাসৌ নমস্কৃত্য স্থরেশ্বরং । 

ইতি চতুর্থোহুধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ 

ষ্ট 

এর 

অচিরে বক্রেখ-ক্ষেত্রে করেন গমন ॥ 

নির্মীইয়া,ংএই ফুণ্ড জলি হতাশন। 

দ্বৃত ঢালি ত্রাস্বক মন্ত্র করিল পঠন ॥ 

এইরূপে বিংশ বর্ম রছিলে ব্যাপৃত। 

দেখি শিব তার গ্রতি হইলেন প্রীত ॥ 

বলিলেন শুন ওহে দেব পল্পাগন। 

তোমার সকল পাপ হউক্ মোচন ॥ 

কায়িক বাচিক আর ব্যতিচার কৃত। 

তব এই তপোবলে হ'ক তিরোহিত ॥ 

আর তপোবলে তব এই কুগজল। 

পানে জীৰ লঁভিবেক অমূতের ফল ॥ 

স্থাপিয়! সে কুণ্ড তথা লোক পিতামহ । 

নমস্কার করি শিবে পরাতক্তি সহ ॥ 

গেলেন আপন লোকে নিষ্পাপ শরীরে। 

ব্যভিচান্ন-কৃত পাপ সেই কুতে হরে। , 

বক্রেশ্বর তীর্থ কথা পুন্তদ আখ্যান। 

জটাল চক্রবর্তী কে গুনে পুণ্যবান ॥ 

ব্যভিচারকুতোং 



পরঞ্চমোধ্ধ্যয়িঃ। 

শ্বেতগঙ্গোপাখ্যানমৃ? 
প্শ্ীরঙ্গো বাচ_. 

আলয়স্যান্তিকে বিপ্রা মহেশম্থা বিদুরতঃ 1 শ্রেতগঙ্গেতি বিখ্যাতা সর্ধরপাপ 

প্রমো চন বক্রেশস্তাভিষেকার্থং সর্ধধ তীর্থ-সমন্থিত|। গঙ্গাসমীপষাপন্ন! যতোহুমুঃ 

ছরবল্লভাঃ। আহত প্রলয়ং যাবত ন মুর্চতি মহেস্বরং | যত্রাপি শিবসান্িধ্যং 

তত্র গঙ্গ। প্রতিঠিতা। ' শ্বেতরাজ! মহানাসীৎ সত্যবক্তা জিতেব্দ্রিয়ঃ। সত্যসন্ধে! 

মহোদারঃ সত্যবাক দানততপরঃ ॥ রাজ। কৃতযুগে আসীৎ শিবপাদাচ্চনে রতঃ 

মঙ্গলকোটকং নাম পুরং তন্য প্রতিষিতং। লিত্যং বক্রেশমারাধ্য তুক্তোহসৌ 
শ্েতপার্ধিতং। আয়াতি নিত্যং স রাজা পঞ্চষোজনমাত্রকং। পুনরেব গৃহং 
বাতি দিনেনৈকেন ভূপতিঃ। তমেবাসৌ বরং প্রাদদাৎ বক্রেশে! ভক্তবনলঃ। 

শুন শুন মুগিগ্নণ অপুর্ব কথন। 

পুরাণ ঘটিত.বথ! অতি পুরাতন ॥ 

মন্দির অনতিদূরে যেই কুুন্থিত। 
*সশ্বেতগঙ্গ নামে উহ] জগতে ধির্রিত ॥ 

পবিত্র সলিব তার নর্ধপাপ,.নাশে। 

সর্ববতীর্ব্মযী গঙ্গ৷ বলি বোকে ভাষে | 

মহাদেবে' অভিযেক করণ, নিমিত্ত । 
গঙ্গাই এখানে আসি হন্ আঅধিঠিত ॥ 
পতিগতা)' পতি প্রাণা পতি প্রিক্পতম!। 

কুণ্ডাকাঁয়ে পতিপার্থে রহে মনোরম ! 
কখন মা হন্ পি ঈঙ্গ বিবর্জিতা। 

কলা শাহি হদ্ এস্বান, বিচ্যুত! ॥ 
সত্যে নুপ এক আনি পুখ্যখান্। 

র শ্বেতনান ধ্যাত তিনি: হন সর্বন্থান |... 
** অতিশর দানলীল ছিলি মই রাঁজ।। 

করিতেন বিধিম্ডে যহাগের পুজা ॥ 

মঙ্গল কোটকে তার ছিল রাজধানী। 

তথ! হ'তে প্রতিদিন সেই নৃপমণি ॥ 

বক্রেখ্বরে আমিতেন প্রভাত সময়ে। 

শিবপুজা করিতেন প্রফু্র হৃদয়ে ॥ 
পুনরপি সন্ধাকালে গৃছে প্ত্যার্গত। 

হইতেন সেই রাজা, শুন তপঃব্রত ॥ 
এইরূপে নিত্য সে ইনৃপতি-ভূষণ 

রাজধানী হইতে আপি করিত অর্চন | 

রাজধানী বক্রেশ্বরে বিংখ ক্রোশাস্তর | 

তথাপিও আদিতেন মই নৃপবর | 

দেখিয়া,তাহার পুজা অনাদি ঈশ্বর র্ 

সন্ত হইয়া তারে দিলেন সবর ॥ 

* এখন এই মন্নকোটিক রোম বর্ধমান 
জেলায় অবস্থিত । : 



শ্রীশ্রীবক্রেশ্বর মাহাত্ু)- 

শশী পি শিলা ীিিিকিটিনাপীকল্পশী সপ 70 

? 

[.নাবী1111)112,5 1১10৭ 





(২৫-) 

 উত্১- 

: শক্রুঞজরী রাধর্ষ ্ ্ষাণ্। ভব সর্বদ1। দেব-দিজ-প্রিয়ং কৃত! ভূঙঙ্ক। রাজ্যম- 
কষম্টকম্। অস্ততে বিপুলাকীত্তিরার়,কআান্ বলবান্ ভব। সর্বৈশ্্য্য- -সমাযুক্তৎ ভবনং 
তেহস্ত সর্ববদ1। ইতি বক্রেশ-বচনং শ্রত্ব! শ্বেতনরাধীপঃ। তুষ্টাবে। প্রণকে। ভূত্ব 
ভক্তিযুক্ঠেন চেতসা। 
“রাজোবাচ-_(ম্তবঃ) ্ 

জয় দেব মহেশান জয় অর্ববাঘনাশন। গুণাতীত তবাতীত নমস্তে পরমেশ্বর। 
ভায়ত্য জগন্নাথ জগদ্ধাম পর স্ত্রাতা। নমস্তে বিবুধাবাস সংসারার্ণব.তারক । 
কারণাতীতমব্যক্তং নিশুপং পরং শুভং। স্তৌমি শ্তুং জগদ্বীজং পরমাঝমনি 
সংশ্িতং। কুটস্থং নিশ্চলং শান্তং জগদাধার জীবনং । সর্ববজ্ঞং সর্বধগং দেবং সর্বে- 
শ্বরমনাময়মূ। বিভূং শ্রিয়ং বৈষ্ঞবঞ্চ কুন্দেন্দু-সদৃশ-প্রভং | মহাকায়ং মহোরস্কং 
নমামি জগদীশ্বরং। 

বর--. 
শক্রজয়ী হও নৃপ ব্রন্ধে হোক মতি। 

দেবছিজ প্রিক্নকাধ্য কর নরপতি ॥ 

ছুরধর্ষ হও তুমি হও কীর্তিমান্। 
নিষ্কণকে রাজ্য কর হ/য়ে আফুম্মান্ ॥ 

হউক প্রভূত বল ওহে নৃপমণি। 

সর্বৈশ্্ধ্যশালী হয়ে শীলহ ধরণী ॥ 
শুনি নরাধীপ নেই আশীষ বচন। 
তুষ্ট হয়ে মহেশ্বরে করেন স্তবন ॥ 
সব-_ , 
'জয়ংজয় মহেশ্বর সর্বাঘ নাশন। 
গুণাতীত ভবান্তীত পতিত পাবন॥ 
জনন জয় জগন্নাথ জগন্ধাম সার। 
প্রণাম তোমায় প্রভূ অসংখ্য আমার ॥ 

তুমি হে কারণাতীত শুভদ পরম। 

নমঃ হে বিবুধ-বাস রক্ষ এ অধম ॥ 

অব্যক্ত নিগ্ডণ শক্তু জগতের বীজ । 
পরম আত্মনি স্থিত যোগাশ্রিত দ্বিজ ॥. 

কুটস্থ, নিশ্চল, শান্ত জগত জীবন। . 
সর্ব সর্বগ ১তুমি সংসার পুন ॥ * 

সর্বেশ্বর অনাময় পরম বৈষ্ণব । 

তুমি বিভু, তুমি হে শ্রী, ভবানীর ত্ুব॥ 
কুনেনদু সদৃশ তব শরীরের প্রভা) 

মহাকায়, মহ্হোরস্ক রূপ মনোলোভা ॥ 

তুমি বিগ্তাবেগ্ত প্রভো নির্জেপ নিগুণ। 
পরম অবার় তুমি জগত রঞ্জন ॥ 

দেব দেব মহেশ্বর আমি মূঢুমতি। 

দয়া কর দয়াময় চরণে প্রণতি ॥ 

তুমি হে ত্রিশুলী ব্যাল-ভূষিত বিগ্রহ। 
তব কপ বাঞ্ণ। প্রভো! করি অহরহ ॥ 

নমস্কার হে পিনাক্ খষ্টাঙ্গান্ত্র ধর। 

নমঃ নমঃ ভববীজ দাসে দয়! কর ॥ 

নমঃ নমঃ ভগবান ত্রিপুরাষ্টকারী । 

কোটী কে।টা নমস্কার তব পদে করি 
নমঃ ছে পার্ধতী পতি পুনঃ নমস্কার । 

নমঃ তব পারদপন্ধে অসংখ্য আমার ॥ 

সহম্র গুণ গল্পবধর মহেখ্বর। 

দয়াময় দীনে দয়। করছে শঙ্কর | 

রাঁজার স্তবেতে তুষ্ট হয়ে মহেশ্বর 
হাসি হালি বলিলেন ওহে নৃপবর ॥ 



(২৯? 

বিদ্তাবেষ্তং নিগুবঞ্চ নিলেপিং পরমাব্যয়ং। নমামি দেবদেবেশং মহেশঞচ 

কাগহপ্রিয়ং। পিনাক-শুলখটরাঙ্গব্যালভূষিতবিগ্রহৎ। নমামি ভবখীজঞ্চ সহঅগ্ডণ 

পল্পবং। নমস্তে ভগবন্দেব নমন্তে ত্রিপুরাস্তক। পার্ববতীশ নমস্তেস্ত পুনস্তভ্যং 

বামৌোনমঃ। ততো। প্রসঙ্গ ভগঘান্ প্রহমন্ পরমেশ্বরঃ। উবাচ তংতপঃশ্রেষ্ঠং 

দৃঢ়ভক্তিং জিতেক্ত্রিয়ং। . বরং বরয় রাজেত্র যন্তে মনসি বর্তৃতে । তথ তে 

প্রযচ্ছামি সত্যং সত্যৎ বদাম্যহং | 

মদিতেহণুগ্রহোদেব ময়িভূতোহস্তিতে প্রভো। প্রদদন্য তদা মহ ত্বোবরো 

কিস্করায় বৈ। সমীপে তব দেবেশ ক্ষেত্রেশ্মিন্ ভক্তিমুক্তিদে। সংভবিষ্যতি 

মন্লাম প্রথমং স্বপ্নসত্তম। তব সাল্লিধ্যমন্ত্রেচে দেহিমে ব্রিপুরান্তর। ইতিশ্রত্ব! 

মহাদেব উবাচ নৃপসত্তমং। 

শিবোবাচ-- 

তুমি বড় ভক্ত মম, জিত্েন্্িয় জন। 

সেই ধর চাহ তুমি যাহা লয় মন ॥ 

নিশ্চয় ৰাসন। আমি পুরাব তোমার। 

এই আমি সত্য সত্য করি অঙ্গীকার ॥ 

বাজ 

যদি প্রভো অনুগ্রহ হইল আমারে। 

দুই বর দিতে আজ্ঞা! ২য় এ কিন্করে ॥ 

এক বরে যেন এই ক্ষেত্রটী আমার ॥ 

* মোর নাম অগ্রে ধরি হয় হে প্রচার। 

এই দয়] হক মোরে তব হে বরদ। 

এই ক্ষেত্র হয় যেন ভক্তিমুক্তি প্রদ ॥ 

অন্থু বরে যেন প্রভো জিপুরাস্তকারী। 

£কাঁলে পাই তব শ্রচরণ তরি ॥ 

গুনিয়! রাজার খাক্য দেব সুরেশ্বর। 

তুষ্ট হ'য়ে বলিলেন গুন নৃপবর ॥ 

শিব বলিলেন নৃপ ধন্য ছে তোমায় । 

নিলেভী হইব তুমি প্রার্থিলে আমায় ॥ 

গুন শ্বেত মহারাজ এই কুওবর | 

এই গঙ্গ1, ভোগবতী পাতালেতে কৃহে। 

চতুর্ধা, সপ্তধা, তথ। সহস্রধ। বহে॥ 

পৃথিবীতে ষত তীর্থ আছে ও পাতালে। 

সর্বতীর্থ ঘারি নিত্য পড়ে এই জলে ॥ 

গলল। সম তীর্থ নাই পৃথিবী ভিতরে । 

কেশব সমান দেব না হয় অপরে ॥ 

বক্রেশ সমান লিঙ্গ কোথায় না হয়। 

জান্বী সমান স্রোত কুত্রাপি.ন! বয় ॥ 

দশকোটা উপনদী হইয়া বাছিত। 

সপ্তকোটী নদী জলে হতেছে পতিত ॥ 

সেই সপ্তকোটী নদী দিন দিন আসি। 

পড়িয়া গঙ্গার জলে হয় মিশামিশি ॥ ৃ 

সেই থঙ্গ। থাকিবেক সমীপে আমার । 

তোমার সুষশঃ রাজ, করিবে প্রচার ॥ 

বৈশাখ মানের শুরু তিথি সপ্তমীতে, 

পুরীকালে জনন নামে তাপস প্রধান, 

পরিপূর্ণ হইলেন আপনি ক্রোধেতে, 

জাহবীর জলরাশি করিলেন পান। ১ | 
পুনঃ ত্যজিলেন তায় দক্ষিণ কর্ণ দিয়, 

* নানা তীর্থে সমতা) হবে নিরস্তয় 4 

* ক্লয়াবে আমাকে স্নান নিত্য এই স্থামে।
. 

 খুবিবে অনন্ত কীতি তোদার মবণে। 

প্রবেশিল গঙ্গাদেবী পৃথিবী মগুলে, 
তারতের বছ দেশ ভ্রমিয! ভ্রনিয়্, 

নাঁমিধেন বহু মুখে জগ্গুধির জলে। ২ 



(২৭). 

ধ্থাঃ ত্বং নৃপতিশ্রেষ্ঠ বন্ম।ত্তে মতিরীদৃশী ।'ন লোভং গুযযৌ বল্মাং বরংনাস্থাৎ 
প্রধচ্ছসি। : শৃণু শ্বেত মহারাজ, মত্ডসমীপেতু জাহুবী। নাদাতীর্থেন সংগ্রাপ্থা 
নায় মম নিত্যশঃ। পাতালস্থাপি রা গঙ্গা নানা ভোগব্তী শুভ1।” চতুর? 

সপ্তধা গঙ্গা তথাচৈব সহত্রধ| । পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পাতালেচৈব যানিচ। তানি, 

তীর্থানি রাজেন্দ্র গঙ্গামায়াস্তি নিতাশঃ 1 
নাস্তি গঙ্গাসমংতীর্থং ন দেবঃ কেশবা্ড পরঃ। ন ষক্রেশসমং লিক্গং ন দেবী 

জাতুবী পরা? সপ্তকোটিনদীনাং বৈ নদীনাং দশকোটয়ঃ। গগায়াং স্মাতুমায়াস্তি 
স| গঙ্গা মন সঙন্গিধৌ। বৈশাখে শুরুসপ্তম্যাং জাহাবী অ্বহু,নাপুরা। ক্রোধাশু* 
পীস্বা পুনস্ত্যত্তা কর্ণরন্ধাতু দক্ষিণা তাং তত্র পুজয়েদেবীং গঙ্গাং গগনমেখলাং। 

গঙ্গাং সংপ্রাপ্য ষে৷ ধীমান্ মুগডনং নৈবকারয়েৎ। স কোটিকুলসংযুস্ত আকল্পং 

রৌরবং বসেগু। 
গঙ্গাং প্রাপ্য সরিতশ্রেষ্ঠাং কঞ্পান্তে পাপরাশয়ঃ। কেশানাশ্রিত্য তিষ্ঠস্কি 

তম্মাৎ তান্ প্ররিবর্জয়েত। কেশানাং যাবতী. সংখ্যাচ্ছিক্সানাং জবা জলে। 

এই গঙ্গ। তীরে গিয়া যেই বুদ্ধিমান, গঙ্গার পবিজ্ঞ বারি হুস্তেতে লইয়া, 

মধ্তকের কেশ পাশ ন। করে মুগ্ডুন, বহু বর্ষ ব্যাপী তৃপ্ত হবে পিতৃগণ। ৭ 

আকল্প রৌরবে তার হইবেক স্থান, আরে এই গঙ্গাতীরে ওহে ছ্বিজোত্তম, 

শতকোটী কুল সহ, শুন হে রাজন্। ৩ আসিয়। পিতার শ্রান্ধ,করে যেই জন, 

ফল অস্তে, পাপরাশি গঙ্গায় নামিলে, পিতৃগণ শ্বর্গে তার দেবগণ সম, 

আত্মাকে ত্যজিয়! শে কর অবস্থান, প্রসন্ন থাকিবে সদা, লক্ষৈক বৎসর ।৮ 

ধু কেশ যত্বপহ গঙ্গায় ফেলিলে, সহত্র যোজন দূরে থাকি যেই জন, 

্বর্গবাস,করে নর কেশ সংখ্যা মান। ৪ গঙ্গ! গঙ্গ বলি প্রাণ ত্যজে অস্থুঃকালে, 

নথ লোম যতদিন গঙ্গাজলে থাকে, ছৃবন্্রী হ'লে ও তাঁর হইবে গমন, 

ততদিন স্বর্গে বাস করিৰে নিশ্চয়, অনন্ত অক্ষয় হ্বর্গে, সেই .পুণ্যফলে ৷ ৯ 

যমে স্পর্শ কখনই ন1 করিবে তাকে, গঙ্গাতীরে আসি েবা,সংযত হইরা, 

বেদেক্স লিখিত বাক্য ব্যর্থ কু নয় ৫ পি পিতাঁমহগণে পিওু দান করে, 

যতদিন লোমরাজি পড়ি গঙ্গাজলে, পিতৃগণ লভে.তৃপ্তি অব্যয়! অক্ষয়া, 

বাধুতরে ইতস্ততঃ বিচলিত হয়, শতবর্ষ পরিমাণে ন্বর্গের উপরে । ১০ 

ততদিন-নর তার সেই পুণ্য ফলে, অন্য হ'তে শ্বেতয়াজ নাম অনুমারে, 

অনন্ত গ্র্গেতে বাস করিবে নিশ্চন।৬ শ্বেত নামে এই কুণডহ্*বে বিদ্যমান, ৪ 

যেই জন ভুক্তিভাবে গঙ্গার্তীরে গিয়া, সুখী হবে ওহে নৃপ যাবৎ সংসারে, 

শীবধিমতে করিবেক, পিতার তরি, অন্তে শিবলোকে যাবে মম লল্লিধান। ১১ 



(২৮) 

তাবহর্ষদহত্রণি ন্বর্গগোঁকে মহীয়তে। যাবস্তি নখলোমানি বাযুন! প্রেরিতাঁনিচ | 

পতন্তি জাহ্বীতোয়ে নরাণাং পুণ্যকর্্মাণাং। তাবঘর্ষসহআপি স্বর্গলোকে 

মবীয়তে। গল্গায়াঃ উদ্কৈর্বস্ত কুরুতে পিতৃতর্পণং। পিতরস্তত্ত তৃপ্যন্তি বব" 

কোটিশতাবধি। গঙ্গায়াং কুরুতে যন্ত পিতৃশরান্ধং নৃপোত্তম। পিতরস্তস্ত সন্ত: 

ভিঠান্ত ত্রিদশালয়ে । যোজনানাৎ সহত্রেণ গঙ্গাৎ যঃস্মরতে নরঃ। আগ ছুস্কতী- 

কর্্মাণে!। লভস্তে পরমাৎ গতিৎ। | | 

আব্র পিগুং প্রফচ্ছেও্ ষঃ পিতৃভ্যো যতমানসঃ । তদাক্ষয়! ভবেওতৃপ্চিঃ পিতৃণাং 

শত্তবার্ষিকী। অগ্ঠারভ্য ভবেম্নান্সা শ্বেতগঙ্গেতি বিশ্রুতা। ত্রিলোৌকেহস্মিন্ 

স্থবিখ্যাতা ভবে নৃপতি সন্তমঃ। অন্তকালে মন পদং গ্রযচ্ছামি ন সংশয়ঃ। তব 

যে চরিতৎ মর্ত্যাঃ শ্রোত্যপন্ত ভূবিদুল্লভং। ত্বৎকৃতৎ পরমং স্তোত্রং পথিষ্যস্তি চ 

যে নরাঃ। ন্বর্গভাজে। ভবিষ্যন্তি ন যাস্যন্ত্ি যমালয়ং। শ্বেতগঙ্গাজলে নত্বা 

মৎ্সমীপেচ যে. নরাঃ। পিগুৎ দাশ্যন্তি, তেবাং বৈ গয়াশ্রাদ্ধসমৎ ভবে । 

অপুত্রো! লভতে পুত্রং আ্াদ্ধকর্তা যথার্থতঃ। আয়ুরারোগ্য মৈশ্বর্যম্ লভতে নাত্র 
সপ: টা 

যেই তৰ এই সব পবিত্র চরিত, -ইতিতই অব পরি চরিত, |. আর যেব। করিবেক সপিও প্রদান 

গুন ওহে নরনাথ, আমার বচন | গ্রহণের পিও মম ফল দে লভিবে। ১৬। 

শুনিবেক ভক্তি সহ হয়ে অবহিত চন্ত্র হুধ্য গ্রহণেতে তথ। যে মানব, 

কথন না যাবে সেই ফমের ভবন । ১২ ভক্তিচিত্তে পৃতনীরে কৰিৰেক স্নান, 

আর যেবা স্তবস্তোত্র করিবে পাঠন, সঙ্গে সঙ্গে হবে তার পাপের লাঘব ॥ 

সকলের প্রির হবে এ মহী মগুলে, পাইবে অস্তেতে সেই,মহেন্রের স্থান । ১৭। 

যাইতে হবে না তারে যদের সদন, শ্বেত মাধব নামে এক প্রতিমা তথায়, 

পাইবে অনস্ত খ্বর্গ সে গন মরিলে। ১৩ সমভাবে চিরদিন আছে বিদ্যমান, 

খেঁতগঙ্গা জলে স্নান করি যেই জন, আর এক বটবৃক্ নামেতে অক্ষয়, 

আমার সমীপে পিও প্রদ্দান করিবে, জন্িয়াছে মেই স্থানে বত্তই মহান্। ১৮ 

তার পিও হুইধেক গার সমান, নীলাদ্রি, প্রশ্াগ, গয়া, আর তত্রস্থিত, . 

অপুঞ্ক হ'লে পুত্র অচিরে লরভিবে। ১৪ | একমাত্র বটবৃক্ষ অক্ষয় অনর,ত .০ 

বৃদ্ধি হবে আয়ু তাঁর নীরোগে থাকিবে, এক মূল চাত্রি স্থানে করি বিস্তারিত, 

শব্ধ বাঁড়িবে নিত্য স্বেতগঞ্গ। ক্গানে, চিরকাল আছে তথা, শুন খষিবর। ১৯। 

গঞ্াশ্রাদ্ধ.সঘ ফল বিশ্চয় পাইবে, বিচারে কি আবস্তর সে কথা লইয়ঃ, 

তক্তিভাবব শ্রান্ধ দ্রীনে মদ মন্িধানে,। ১৫. | পুরাকালে শকরের জট! হ'তে ছাত, 

". যা মাসে সেই স্থাহন করিযবযে গান... হয় এই তরবর শুন মন দিয়া. 
সর্ধ পাপ নাশ তাঁর খচি হইবে: ]. ক্ষ নাই বনি তাহ! অক্ষয় কথিত। ২০। 



€ ২৯) 

 পিশুদানেন বপুণাং গ্রহণে চন্রসূর্যাযেঃ। মাহেল্দ্রবিরজেচৈব গঙ্গায়াং 
পুক্ধরে তথা । পিগুদানেন বৎপুগাং তদের মম সন্গিযৌ। মাথে মাসি কুহুন্সীনং 
তত্র সর্ববাঘনাশনং। চন্দ্রসূষ্যগ্রহেচৈব ঘঃ স্পায়াত্তত্র মানবঃ। মাহেন্্পদম।- 
প্রেত ন্ানমাত্রেণ ভক্তিত১। শ্েতমাধবগঞ্গায়াঃ প্রতিমাতত্র বিষ্ততে। বটন্তত্র 
মহান সান্নাঙ্নাক্ষয়া ইতীরিতঃ। নীলাচলে প্রয়াগেচ গয়াবক্রেশ্বরস্থলে। একমুলো 
বটোজ্ধেয়ঃ নাত্র কার্যাবিচারণা পুরাশিবঙ্জটাভ্যশ্চ বটোঁজাতঃ ছবিজোত্তমাঃ। ন 
জাতোহপি ক্ষয়ং ষস্মাৎ তস্মাদক্ষয় ঈরিতঃ | 

কল্পে কল্পে বটন্তাপি পত্রে শেতে নিরঞ্ীনঃ। ব্যালোতৃত্বা হরিশ্চাত্র সর্ববন্ 
ংগ্রান্য যৌগবিৎ। বন্য মুলে বসেও ব্রন্ম। মধ্যে বিফুর্জগন্ময়ঃ। শিখায়ান্ত 

মহারুত্্ঃ স বটঃ কৈন পূজ্যতে। বেদ।স্ছন্দাংদি পত্রেচ খষয়১ ফলমাশ্রতাঃ ॥ 
গাবশ্চ পিতরঃ দেবাঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ত্বচি। সর্ববাঙ্গে রমতে ব্যালাঃ বটস্তত্র 
শিবস্তমূঃ। যানি পাপানি মুনয়ো ত্রক্ষহুত্যাদিকানিচ । তানি সর্বানি নশ্যন্তি 

বটরাজে করাপণাগ? 

কল্পে কল্পেভগবাঁন দেব নির্জন । সেই বট বৃক্ষ সূল গিয়াছে পাতালে, 

অন্তকালে সর্ব সৃষ্টি সংহার করিয়। ভেদিস্কাছে সপ্ত তল শিখর যাহার, 

ব্যালরূপে তার পত্রে করিয়া! শয়ন, ব্যাপিপন৷ অনস্ত ফাল আছে এই স্থলে, 

বিশ্রাম করেন হবি, কাতর হইয়!। ২১। চরণে প্রণাম তার শতেক আমার । ২৬) 
মূলদেশে ব্রঙ্গা, বিষুণ মধ্যে অগন্ময়, নমঃ নষঃ শিবরূপধারী বৃক্ষে নমঃ। 

সেই বৃক্ষে অবস্থান. করেন সতত। সর্ধ প্রাণি মিস্ছদক মহাদেবে নমঃ । 

মহারত্্র বাস করে্তাহার শাখায়, নমঃ দেব সর্ব লোক-পরিত্রাণ-কারী। 
, কেবা না পুঁজিবে বটে ? বল, বিধিমত | ২২; নমঃ নমঃ মহেশ্বর পান্তক সংহারী । 

_ পত্রে বেদছন্দগণ, ফলে মুণিগণ, নমঃ দেব-রূপধারী সুমহান বৃক্ষ। 
»গোআদি পণ্ড আর, পিতৃগণ সব ) নমঃ নমঃ সর্প-শারি, মোরে প্রতু রক্ষ। 
ক হুধ্য কে বাস করে সর্বক্ষণ মহা'কল্প প্রলয়েতে সর্বেশ্বর হরি। 

অভ্রভেদী বৃক্ষ সেই বিশাল কাণ্ডব। ২৩। | বিশ্রাম লভেন দেই বৃক্ষ পত্রোপরি। 
সর্ব অঙ্গে বাস তার করে নাগগণ, প্রলয়ান্তে পুনরায় এই চরাচর, 

এইদধপে দেই ধট শিব তম্থ ধারী, সৃষ্টি করিলেন সেই দেব নুরেশ্বর। 
কলের আরস্ত হ'তে আছে বিদ্ভমান, 

ৃ ক্ষহ্য়। 
চতুর্দিকে শিবগুগ বিকীরণ করি । ২৪। কোন কলে ক্ষয় নাহি সেই বৃক্ষ হয় 

গুন শুন মুণিগণ হয়ে একমন, সেই হেতু কল্স-বৃক্ষ নাম তার রয়। 
ব্রহ্মহত্যা আদি ধত পাপ হর্দিবার, ডলে বেবা এয়েশ মাধবে 
এই বটরাজে কর করিলে অর্পণ, 4 

নষ্ট হব অবিলশ্ষে দ্বিধা নাই তার ।২৫। আসিয়া দর্শন করে দৃঢ় ভক্কি তাবে। 



( ৩৭ 

ধন্ঠ মূলং শিলামূলে সগুপাতালভেদক£। হটায়চ নমস্তশ্মৈ অঙ্গয়ায় মহা” 
খানে । ক্ষয়ায় লোক-সংঘানাঁং শিবরূপধূজে নমঃ . নমন্তে বহছুশাখার, নমস্তে 

বহুরূপিণে। লোকানুগ্রহকত্রেচ পাপসংহারিণে নমঃ। বটায় দেবরপায় 

নমন্ত্ে সর্গশায়িনে। প্রলয়েচ মহাকল্পে শেতে বটদলে হরিঃ। তদন্তে স্থপতি" 
মাধর্তে স-দেবঃ সচরাচরম্॥ মাস্তি কল্পে রং বন্মাৎ কল্পুবৃক্ষ ইতি স্যৃতঃ ॥ 

কল্প-বৃক্ষসমীপেচ মাধবং যে নরোত্তমাঃ। প্রপশ্যন্তি স্থুরশরেষ্ঠাঃ তেষাং মুক্তি 
করে স্থিত) বটেশং তত্র সংপুজ্য স্তত্বানেন স্তবেনচ। সর্ববপাপবিনিমু-ক্তো 
ধচ্ছেও শৈবপদং হি সঃ। নিরপত্যাচ ঘা নারী, ম্বৃতবশ্ুস! ৮ ধা কলোৌ। বট- 

মালিঙ্গ্য ব্রীত ল্লোস্্রং তত্রৈব রজ্ছুনা। যথাঁভিলফিতং ক্রতে তথা লেভে ততো 
নরঃ। দৃষ্ট,। শ্রীমাধবং দেবং বটমালিঙ্গ্য, তত্র বৈ। অপুজ্রো লভতে পুক্রং। 

বন্ধ্যা চাপি প্রলূয়তে। তত্র দৃষ্টু। বটং মর্তে। দেবং শ্ীমাধবং তথ! ॥ 
বটবৃক্ষ-মহাত্যে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ ঃ--- 

মুক্তি সেই নরোত্তম পায় নিজ করে, . [ হরিহরি বল ভাই হরি রর পার, 
গর্ভের যাতন। পুনঃ ভোগ নাহি করে। হরি নাম. বিনে জীবের গতি নাই আর। 
সেই স্থানে গিয়! যেব! করি স্তব স্ততি, হরি যপ, হরি সমর, হরি কর ধ্যান, 
বঠবৃক্ষে পুজা করে করিয়া ভকতি, জগতে আর কিছু নাই নাষ্ধের সমান। 
সর্বপাঁপ বিনির্শক্ত সেই জন হয়, এ দেখ রবি-সৃত কেশেতে ধরেছে, 
অস্তে শিবলোকে গতি হয় যে নিশ্চয়। স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলের কাছে। 
যেই নারী স্বৃতবৎস! কিংবা পুত্রহীন, কারসাধ্য নাই তারে দুরেতে খেদায়, 
“দি সেই বট বৃক্ষে করে প্রদক্ষিণ। হরি নাম গুনি বেটাপ্াপনি পলধয়। 
রর্ছ দিয়া বান্ধে লোষ্্র সেই বৃক্ষ ডালে, অতএব বল ভাই হরি হরি বল, 
বাঞ্চা মত ফল সেই পার তার ফলে। 
মাধবে দর্শন করে, বৃক্ষে আলিঙ্গন, এই নাম হবেনতব পথের সম্বল পু 

অপুত্রকা কিংবা বন্ধ হলে ও সেঞ্জন। কেহ.নাহি কাড়ি লবে এধন তোমা রঃ 

অচিরে করয়ে পুত্র মুখাবলোকল, "বিষয় আশ” ছাড় আমার আমার 
নাহিক সংশয় ইথে শিবের বচন। এসকল কিছু মগ্ন মায় মাত্র জাল, 

র তথ। ব 
৮ ৯৪ গা । সময় পাইলে তাঁরা কাড়ি জয় প্রাণ 

'আর শ্বেত গঙ্ষা এলে করিবেক জান, জটিল কহিছে গুন ওরে ভাই মন। 
কখন না যাবে সেই যম বিস্বনান। হরি হুরি*বল দিন গেল অকারণ ॥ 



যষ্ঠোহধ্যায়১। 
শাল্সলী তরুরেবাস্তি তত্র বক্রেশ্বরাস্তিকে। যুগকোটি প্রমাণেন স চ ভৈরধ- 

রূপ-ধৃক্। তত্র শাল্মলী বৃক্ষস্থং পূজয়েদ্দেব-ভৈরবং। দ্িগম্বরং জবাবর্ণং জরামরণ- 
বর্তিিতং। চারুচন্দ্রং. জটাজটং তৈরবং তং নমাম্যহং। দবর্বাকরপ্তুণপ্রেতং 
কিন্কিণিমেখলান্বিতং। স্বর্ণপঙ্গজটাভারং ভৈরবং তং নমাম্যহং। ইতি মন্ত্র 
দ্বয়েনাপি সংপৃজ্য ভৈরবং প্রভুং। শাল্লীঞ্চ নমন্কৃত্য ন পশ্টেৎ যমমন্দিরং | 
তত্র পূর্ববং তপস্তেপে পার্বতী হর-বললভ|। 

মুনয় উচুঃ--কথং সা পার্বতী তত্র তপস্তেপে সৃছুশ্চরং | তশুসর্ববং নিগদ ব্রহ্ষান, 
পরং কৌতৃহলং' হি নঃ। 

ষ্ঠ অধ্যায়। 
গুনগুন মুণিগণ করি অবধান, 

বৃহৎ শান্মলী * এক রহে সেই স্থান, 
যুগকোটি বর্ষ হৈতে এই দ্রমরাজ, 

শিবরূপ ধরি তত্র ক্ত্রছে বিরাজ। 

তত্রস্থ শিংশপামধ্যে ভৈরবে যে জন । 

্ নিয়ের লিখিত মন্ত্রে করিবে অর্চন 

মন্ত্র-- * 

“চাকন্দ্র জটাজুট, ্কদ্ধে শোভে কালকুট, 
ভৈরবের পদে নমস্কার।. 

দবর্বীকরু গুণযুত, কিন্কিনি মেখলাম্বিত, 

ভৈরবের পদে নমস্কার । 

জবাবর্ণ দিগম্থর, মরণ বর্জিতা জর, 

, ভৈরবের পদে নমস্কার। 
সবর্ণপিঙ্গ জটাভার, বিশ্বময় বিশ্বাধার, 

তৈরবের পদে নমস্কার। 5০557 
* সম্প্রতি নাই। নির্জীব ও শু হওয়ায় 

ছিন্নমূল হইয্াছে। , 

এই মন্ত্র পাঠ করি সুধীর যে নর 
করিবে ভৈরবে পুজা! আর তরুবর। 

যাইতে হবে না তারে যমের সদন 

বেদেতে কথিত ইহ শুন তপোধন। 

হরপ্রিয়! কাত্যায়নী পুর্বে এই স্থানে 
করেন কঠোর তপঃ বহু ধুগ মানে । 

জিজ্ঞালিল মুণিগণ ওহে প্রজ্গাপতি, 

কৌতৃহলাক্রান্ত হই আমরা সকলে, 
গুনিবারে সেই কথ! কেন সে পার্বতী 
করিল দুশ্চর তপঃ গিয়| সেই স্থলে ।' 
স্বর নর কোপে সেই কামদেব রাজ 

তক্মীভূত দেখি, গৌরী পাইলেন লাজ। 

নিন্দিয়া মনের হুঃখে নিজ রূপ রাশি 

লভিতে লাবণ্য মাল! হয়েন তাঁপদী । 

সেই হেতু আসি বত্রেশ্বর ক্ষেত্রস্থলে 
করিল! কঠোর তপ শাধধলীর তলে। ॥ 

প্ক পর্ণাশনা ভষী কুরঙ্গ নয়ন 

নিরাহার! বায়ু ভক্ষ্যা ব্ল-বসন! 



( ৩২) 

গ্রুরক্ষোবাচ-_যদ। দদাছ মদনং হর কোপনলেনবৈ। তদানিমিন্দ চাত্যানং পার্বতী 

হিমবশু-ন্ুতা। আত্মনোরপমত্যন্তং বিজগ্রাহ হরপ্রিয়া । নুষ্দরী স্যামিতি তদ। 

ডপস্তরত্র চকার সাঁ। কঠোরং তপসারেতে ভত্র শাল্মলিপাদপে। | | 

পক্ষ-পর্ণাশনা তন্বী সৃগশাবক'লোচনা | নিরাহা'রা বায়তক্ষ্যটা জটাবন্ছল- 

ধারিনী 1 রূপ-দসৌভাগ্যকাঁমা স। চকার ব্রতমুত্তমং | ততো বক্রেশ্বরস্স্তা স্তপসা- 

তান্ত-তোবিতঃ। বরং প্রদাদাশ্বকায়ৈ তল্মনোরথগোচরম্ ৷ যাহি পার্ববতি শীত্ত্রং 

স্বং হিমবতগিরিসম্সিধৌ । তব পাণিগ্রহঞ্চের বিধাস্যেহহুং নসংশয়ঃ। তপসা তব 

দৌভাগ্যং কুগুূপেং হেমাম্িকে | তাবদপ্ত মহতক্ষেত্ডে যাবদিন্দ্রাশ্ততুর্দশঃ | 

সৌভাগ্যকুণ্ডং বিখ্যাতং সর্ববপাপ প্রমোচনং। তত্র ন্বানপরাঃ সর্বেধ যাস্যস্তি 

পরমং পদ্ং  ছুর্ভাগামহিলা স্তত্রযা ন্সাস্াস্তি চ ভক্তিতঃ। তপঃপ্রভাবতঃ 

দেবি স্ুভাগাঃন্াঃনসংশয়ঃ কাকবন্ধ্যাচ যাপ্ধারী মৃতবতস। চ পার্ববতি। তত্র 

স্নাত্ব। পুক্রবতী জীববশুস! ভবিষ্যতি। 

সৌভাগ্য ও ব্বপরাশি কামনা করিয়! 

ধরেন ছুশ্চর তপঃ শিবের লাগিয়া । 

হর তার তপে তুষ্ট অতিশয় হৈল 

মনোরথ মত বর অস্থিকার দিল। 

যাও ষাঁও পার্ধতি শীঘ্র হিমার্্ি-ভবন 

তথ! আমি তব পাঁণি করিব গ্রহণ । 

এই কুণ্ড, হেমান্বিকে, তব তপঃবলে 

“সৌভাগ্য নাঁমেতে খ্যাত হবে মহীতলে 1 

যাবচ্চতুর্দশইপ্্র অবস্থিত হবে 

তাবৎ এ কু তব বিদ্যমান রবে। 

“অতীব পবিত্র হবে তোমার এ স্থান 

ভক্তি.ভাঁষে যেই মর্ত্য করিতবিক ক্সান 

লভিবে পরম স্ুখখ সে এই সংসারে 

কগ্নন, না হবে'গতি ধনের নগরে 

(ক্কাকপনব। কিংবা জীব-বৎদা কোন নারী 

তঞ্িচিত্ত হয়ে বি ্পর্শে এই বাকি। 

: হইবে সে-পুত্রবন্তী, জীব-বওস! আগর 

০ 5 ইহ্বতৈ শর) ঁবি। মা রহিৰ তার । 
রঃ , | 1 সিনা ্ র্ 

“ৈঅমাসে গতপক্ষে চতুীশী ভিধি.. :.. 

১৫ 3 ₹. 

সা ; 

সেই স্থানে করিবেক স্নান আচমন 

পাইবে পপ্সম পদ অস্তে সেই জন। 
এই কুণ্ডে আদি কোন নর কিংবা নারী 
তক্তিভাবে পরশিলে এই ক্লু বারি।. 

লভিবে সৌভাগ্য আর হবে রূপবান 

বেদের বচন ইহা, ইথে নাহি আন। 

ক্ষারকুগুঞ্ঠপাখ্যান। 

ব্রহ্মা বলিলেন গুন গুন মুণিবর 

ক্ষার কুণ্ড বিষরণ পরম সুন্দর | 

সেই কুণ্ড জলে মুণি সম্ভ পাঁপ নাশে ; 

সানে দিবা গতি লোকে পায় অবশেষে | 

পুরাকত ঘুগে মহালবণ সাগর, 

(অতীব আশ্চর্য্য কথা গুন স্বাধিবর) । 

পাইয়! অগন্ত্য কাছে অতিশয় ভয় 

এই ক্ষেত্রে গা ত্বর! লইল আশ্রয়। 

 ততদস্তর সেই ক্ষার মিশ্রিত হইল 

সর্ধলোকে ক্ষারকুণ্ড বলি লাম দিল। 

কার জল যেই মর্তা লইংবে মম্তকে 
চে 

বিমুক্ত-হুইবে যেই সক পাকে । | 



( ৬৩. ) 

- চৈত্রেমাসি চতুর্দস্যাং সিতেপক্ষে বিশেষতঃ সমাস্তন্তি তত্র যে ভক্ত বাস্তস্তি 
 খ্ররমাংগৃতিৎ! . দৌভাগ্যকুণ্ডে, বা নারী নরোবাপি পিবেজ্জলং। সৌভাগ্যং 
ল্ভতে নিত্যং সৌন্দর্দঃমপি জায়তে। অভঃপরং প্রবক্ষ্যামি ক্ষারকুণুস্ত যৎ ফলম্। 

'বহক্রেশ্বরস্ত পাশ্চাত্য ভাগে পাপপ্রমোচনং। ক্ষারকুণ্ডং মুনিশ্রেষ্ঠ। অস্তি পাপ- 
এরিমোচনং। পুরা কৃতযুগে, বিপ্রা লক্ষপারুমহোদধিঃ। অগস্ত্যন্ত মুনে 
স্রাসাদিদম্ ক্ষেত্রং সমাশ্রিতঃ। তস্মাৎ তত্ক্ষারসংযোগাৎ ক্ষারকুণ্ডং প্রতি- 
ভিতং। তজ্জলং শিরপা ধৃত্বা নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে। আধাঢ্যাং পৌঁসাস্যাং 
যঃ ওজ্জলৈ ন্ানমাচরেশ্। তাবন্মর্ত্্যো বসে স্বর্গে যাবদাহুতসংগ্লিবং । তস্মিন্ 
ক্ষেত্রবরে রম্যে নান্স! পাপহরা সরিৎ তত্র আাস্যন্তি যে নরাস্তে জ্েয়াঃ সররূপিণঃ। 

যে তত্র পিগুং দাশ্যস্তি স্ানং কৃত্বাচ পর্ববণি । তেষাঞ্চ পিতরঃ সর্ব যাস্যস্তি 
ব্রহ্মণঃ পদং। ক্ষেত্রদানস্য মাহাত্যম্ নিগদামি সমাঁসতঃ | শৃণুধ্বমৃষয়ঃ সর্ব 
ভক্তি-ভাঁবেন চেতস।। যণ্ড পাপং ফৌবনে বাল্য কৌমারে বার্ধকো কৃতৎ। তৎ 

সর্ববং বিলয়ং-যাতি 'দানাঁৎ পাঁপহরাতটে । আহুতৎ সংপ্লুবং যাব যাঁবদিন্দ্রাশ্চতু- 

দ্দশ। তাঁব কালং বসে স্বর্গে স্থরবিষ্যাধরীবৃতঃ | ভোগাংশ্চ বিপুলান্ ভূডে ক্ত 

বথ! সম্যক্ নিয়োজিতান্।, পুণ্যক্ষয়াদিহায়াত! মর্ত্যলোকেতু তে নরাঃ। লভ্তে 

জন্ম,তে মর্ত্যা যোগিনাং প্রবরে কুলে। তদীযোগং সমাসাগ্য প্রাপ্যন্তি পরমং 
পদং । 

আধাট়ে পাইক্স! যেবা তিথি পৌর্ণমাসী | পবিত্র সে স্থান তত্ব, শুন হয়ে ভক্তি চিত্ত 
করিবে বিশুদ্ধ গ্গানস্াই স্থানে আসি। প্রকাশিয়া বলিব এক্ষণ। 

লভিবেক স্বর্নবাস নাহিক সংশয় । বালক কুমার কিবা, - প্রাচীন অথবা যুবা, 
-থাকিবেক যতদিন দংপ্লব না হয় ॥ যে বরসে বত পাঁপ ক্ষরে 

বহিতেছে সেই ক্ষেত্রে নদী,পাপহর। 
' আলিয়া তাহাতে যদি শান করে নর। 

দেবরূপী হয়ে সেই হর্গে বাস করে। 
ভুঞ্জেন পরম সুখ লইয়া অমরে ॥ 

সর্ব পাপক্ষয় হবে, মরিলে শ্বরগে যাবে, 

দানে সেই ক্ষার কুণ্ডোপরে। 

স্্র বিস্ভাধরী সবে, বৈষ্টন করিয়। রবে, 

পিতৃপিগড যেই তথ! করে সম্পাঁদন। ্বর্গোপরি সে জনে নিশ্চয়, 

আর খান করে তথ! পাইলে পার্বণ ॥ ভূঞ্জিবে প্রচুর ভোগ, নাহি হবে কোন রোগ, 
তার পিতা পিতামহ পুরুষ সকলে। ছ্যুত হবে হলে পু্্যক্ষয়। 

পরম বিষ পদ পার অবহেলে ॥  [ লভিবে সে পুপ্যফলে, : জনম যোগীর কুলে, 
7 দীর্ঘ ভরিপদী। পুনরায় যোগ আঁচরিবে , 

গুন শুন খবিগণ, হইয়া টি মন, সমাথিয। যোগরাশি, গুন ওহে মহনৈবি 
“সেই শ্লানে দন বিবরণ, | “পুনঃ শর্ধে অন্তঃকালে যাবৈ। 



(৩৪) 

 শ্বীন্ি্ধে মাসি, মাথে বা 'বৈশীখে বা! বিশেষতঃ । 
রি 

7 
ভি 

রিচি 
॥ 8515 & 

কিক 

ষে প্লে 
চর * ০ 

নর 

* 

প্রানিস্তি বিজার যে । তে নরাঃ শিবসাধুজাং রাগ
 বস্তি ন সংশয়; % পঞ্চ পর্ব 

খৈ মর্ত্য! ভক্ত পাঁপহরা-জলে । শানং 
চ্ 

কুর্তি তে যাস্তি ধত্র দেখো মহেষ্বরঃ' 

চনজসূহ্গ্রহ'চৈব না পাঁগহরাগ্রলেও 'বক্রেশ্বরং সমালোক্য ন যাঁতি ধম" 

মন্দিরং। 
বক্রেশখর-ভীর্থাখ্যানে শাল্ালীক্ষারকুপাঁপহরা

 

মাহাঞ্য্ে বষ্ঠোহধ্যায়ঃ সমাণ্তঃ। 

কী হ চা 

মাধ থা বৈশাখ মাসি, কিছ যে কষার্িকে আসি চন্দ্র কুধধ্য প্রহণেতে, এই ক্ষেতে বিধিমতে 

আত্রন্থানে করিবেক জান। 

করিবেক দ্বিজে-দরান, : হয়ে অতি ভক্তিমান, 

শিবলোকে হবে তার স্থান। 

পঞ্চপর্ব্ব * লক্ষ্য করি, আত্মাকে সংঘ করি 

করে যেব। পাঁপহরা গান, 

অস্তে সেই পুণ্যবান, 
রবে তথ ধুগ পরিমাণ । 

এ০০০৯৯৪
শ 

* পঞ্চপর্ব যথা" 

$1 চতুর্সষ্টমী চৈব অসাবন্তাঁথ পূর্ণিমা 

পর্বানে তানি রাজেন বিসংক্রাস্তি রেবচ ॥ 

"যারে মহেশ্বর স্থান, 

বেই জন প্তদ্ধ-স্গাত হবে, 

বক্রেশ্বর সনর্শন, করিবে হে তপোধন 

যমপুরী চক্ষে না দেখিবে। 

পরিচ্ছেদ শেষ হল, , হরি হুরি সবে বল, 

ভবার্ণবে হইবে উদ্ধীর, 

হরির চরণ ভরি, . ভবার্ণবে পার করি 

দিবে ওহে অস্তেতে তোমার । 

ওরে রে অবোঁধ মন, হবি চিত্ত লর্ববক্ষণ 

যদি সুখে যাঁবি ভব পারে, 

জটিল ঠাকুর কয়, গুন সব সদাশয়, 

হরি হত্রি বল, সুমগ্বরে। 

২০০. এটির 



| 1 সপ্তমোধ্ধ্যায়হ। 
প্রীত্রক্ষোবাচ-_. 

তন্যাং পাপহরায়।ং যে পুণ্যায়াং মনুজোত্তমাঃ।' স্থতপ্তায়াং বিমুগ্চান্ত শরীরং 
কলুবান্বিতধ। তেইপি শৈবং হরং যাত্তি ন পশ্ান্তি যমালয়ং। সর্ববকুণ্ডারগতং 
বারি নগ্যামেকত্র হত্রবৈ। তত্র দেহং নরংত্যক্ত1 শিবতামেতি নাম্থা। কৃমিফীট- 
পতঙ্গাশ্চ মনুজা; পশুজাতয়ঃ। তত্য।ং পাপহারায়াং থে মুঝ্চন্তান্তে কলেবরং। 
তান্ দৃষ্ট| শমনঃ সত্যং পুরস্কত্য যথাবিধি। দর্শয়েৎ স্বর্গসৌপানং নাধিকারোন্তিমে 
ত্বয়ি। | 

মুনয় উঃ . 
ব্রহ্ষঃ সংশয়ং আহি সরিত্তপ্ত| সদাকৃতঃ। ন শীতত্বৎ মমায়াতি বাতবর্ধ 

তপাদিযু। 

' গাণ্তম অধ্যায় । মুণিগণ জিজ্ঞাসিল শুনহে বহ্ষগ। 
সেই পাঁপহর! তীরে থেই পুণ্যবান্। কোন্ স্থানে এই নদী সদা তপ্ত হন্॥ 
সুতগ্ড জলে তার করিবেক ন্নান। শ্ীত কিনা বর্ষা বাত আদি খতুগণ। 
সকল রলুষ তার দুকুন্ভুত হবে।- করিতে না পারে কিছে উষ্ণত্ব হরণ? 
যমলোক,কৃডু সেই,দৃষ্টি না করিবে ॥ 
'শিবলোকে গতি তার হইবে নিশ্চয়। 
অভ্যস্ত নিগুড় কথা;সর্বশান্তে' কয় । 

“সর্ধকুণ্ড বিনির্থত সলিলের রাশি । 

একত্র হইয়! পড়ে নদীমধ্যে আসি ॥ 
তত্র যেই নরদেহ হুইবে-নিক্ষিত, 

নিশ্চয় পাইবে সেই অন্তেতে শিবত্ব ॥ 

ক্কমী কীট পতঙ্গার্দি পণ্ড কি ননুজে। 
অস্তে যদি সেই স্থানে বলেবের ত্যজে॥ 
তারে দেখি যমরাজ পুরস্কৃত করি। 
দেখাইয়াঃদে় তারে ছর্্-লোক-সিড়ি॥ 
বলেন্।"তোমায় জয়ার নাহি অধিকার ।” 
পিতৃপতি এইরূপে করেন সৎকার |". : 

এই সব বল, দেব করিয়! নিশ্চয়। 

সন্ত হউক চিত্ত যাউক সংশয় ॥ 

ব্রহ্মা বলিলেন-- 

গুন গুন খধিগণ তাহার কারণ।  ॥ 

ক্ষেপে বলির আমি সেই বিবরণ ॥ 
সেই স্থানে হুদমধ্যে লিঙ্গ এক আছে। 
অগ্নিবর্ণ শ্বেতক্ষ শান্ত লেখা আছে॥ 

পুরাকালে অগ্রিরয় শিব্ত্ীতি তরে। 

পঞ্চদশ বর্ষ তপঃ ছুশ্চর জাচরে ॥ 

স্থাপন করিয়া এক শিবলি তথা। 
উপরে নিলে যেই,লিফের বারতা ॥ 
যথা জর্দী গাপ হুর বছে মর্কাক্ষণ। 
শ্বতঃসি্ টিক ভাবে ধজ শত মান ॥ 
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শ্রীব্রক্ষেবাচ-.. 

স্বৃতপ্তা। স। তদা তত্র কারণেন, দ্বিজাতয়ঃ। বক্ষ্যামাহং সমাসেন কারণং পরম£ 

শিবঃ। ভক্রাগ্নবর্ণশ্রেতাক্ষে হুদে লিঙ্গঃ প্রতিষ্িহঃ। পুরা তাত্রামিন! চৈব শিব- 
গ্রীত্যাচ তেন বৈ। তপস্তেপে মতিমত! দশবর্ষাণি পঞ্চচ। তত্রতৃষ্টো বরং প্রদী- 
দগ্নয়েচ স্াশিবঃ। ভোগবতা! জলং বিপ্রা বত্র যত্র প্রধাস্তাতি। ল্গাত্বা মমেদং 

লিঙ্গ ময়ৈর স্থাপিতং ভুবি। সন্দর্শনাদস্য লিঙ্গস্য সদা তণ্ডা বহে্গদী 
ধনুঃশতপ্রমাণা বৈ যাবত পাপহর! বহে। 

মল্লিঙন্তপ্তোহস্মাচ্চ নদীতপ্ত। ভবেত্ততঃ। কুগুযোগাদসৌতপ্ত। ঈবত্বপ্তা তত 

স্ততঃ। ততোহপি হীনতপ্তাস্যাৎ দামান্তে সা সরিচ্ছিবা। সর্বেবষাং জীবজভ্ত,ন1ং 

পাপংহস্তি নদী শুভা। পাপহরেতি বিখ্যত। ত্রিলোকে পরিবিশ্রুতা। শরীরাপি 

স্তাণ।ং হি যে দহস্তি বুধোত্তমাঃ। তত্রশ্যোহপি স্বৃতোযস্ত অস্থীনিচ বিনিক্ষিপেৎ) 

সহামুগমনং বাপি অপসৃত্যুং গতাশ্চ যে। তে যাস্তি পরমং স্থানৎ যত্র দেবো মহে- 

মম এই লিঙ্গ খষি উঞ্চের কারণে। 

এই নধী মদ তপ্ত! রবে প্রতিক্ষণে ॥ 

কুগযোগ হেতু তত্র অতি উষ্ণ রবে। 
কিছু দূর গিয়া পরে ঈষস্তপ্ধ হবে। 
তার পর মীমাস্ত প্রদেশে যত বাবে। 

তত হীন"তপ্ত। সেই সরিৎ হুইবে ॥ 

আরো! উহা হবে সর্বজীব-পাপহুর। 

মরিলে লভিবে জীব গতি পরাৎ্পরা ॥ 

আর পাপহর। নামে হয়ে স্থবিখ্যাত1। 

জিলোক মধ্যেতে উহ] হবে পরিশ্রুতা ॥ 

মৃতান্তে শরীর যার অত্র দগ্ধ করে। 
অথব! যাহার অস্থি ফেলে এই নীরে॥ 

অপমৃত্যু যদি তার হয় বুধোতর্ম। 
তথাচ সে স্থানে পায় তি উচ্চতম ॥ 

যাইবে নিশ্চয় সেই শিব নঙ্গিধান। 

সে বিষয়ে কিছুনা নাহি সন্দিহান ॥ 
বঙ্গে হান গথ। ক্ষথা য় খাক্ষিবে। 

**শিধদূত তৈরয ভারে বেতেতে তাঁড়িবে ॥ 
ভোগ আজে পরে পাপী পিব সরিধানে। " 
শুদদিক হইবের বিঢাঈ 'বিধাযদ ॥ 

দীর্ঘকাল রবে তারা শিব সন্নিধাঁন। 
যাবৎ না হবে ধরা জলেতে মগন ॥ 

অষ্টাবক্র মহাখধি তপন্া প্রভাবে । 

গুপ্রসন্ধ করিবারে সেই সর্দাশিবে ॥ " 
সেই তিন কুণ্ড তথা থাকি বিদ্ধমান। 

খষিকীন্তি চিরকাল করিবে ব্যাখ্যান ॥. 

সর্বব কু বারি এই ন্লিতুণ্ডে আিবে। 
পাপীদের পাপরাশি অচিরে হর্বে ॥ 

অষ্টাবক্র পুনরায় দেবেশ শঙ্করে। 
বরন্ধগীতাচারে বহু স্তব স্তুতি কর্বে॥ 

এই ব্রহ্গগীত। হয় পরম সুন্দর । 

অতীব পবিভ্র আর বমত্রাসকর ॥ 

দেব যক্ষ বিষ্ভাধর গন্ধর্ব সকল। 

চারণ কিশ্নর দি মহর্ষি মণ্ডল | 

গাইলে পার্কণ সবে আসি এই স্বান। 

ভক্তিভাবে শুদ্বচিতে করে জান দান, 
মাঘে বৈশাখে আর কার্তিকের মালে। 

সাবিত সাগর সর্ব সনের উদ্দেশে ॥ 

একে একে এইস্থানে করে আগষন 

সত্য সত দম বাক্য শুন তোঁধন |. 



(৩ 

খবরং। হমস্য যাউনা' তত্র কুত্র প্রীশিবসজিযৌ 1 ভৈরবন্ট দৃত।ঃ সর্বেধ কা- 
চি বেব্রৈগ্ড ভাড়িতা ' '-পাপিনং বস্তি শুলেন, ভোগাস্তে শিবসমিধো। বসস্তি 

মানব! নিতাং যাবাহৃতসংপ্লবং। অফ্টাবক্রন্ত বিপ্রেন্্র তপোযোগবলাত্তখ!। মহে- 
শগোবরৎ প্রাদত্শ্রৈ 'ততৎকীর্তিংবন্ধয়েখ। ত্রিকুগুং সর্ববতীর্থানাং জলমানবত্য পুরিভং । 

' অন্তি পাপহরাতারে পাপিনাং ভ্রাণহেতবে । 

এ অষ্টাবক্রো মহাত্মাচ পুনঃ সততা! মহেস্রং। কফারয়ামাস তত সর্ববং পৃতং বারি: 
মছোত্তমম্। ত্বমিত্যেব চকাঁর চ তেন তত্বদ্ষসংগীতং। তরদৃব্রহ্ষসংগীতং বারি : 

যমআসকরৎ পরৎ। তত্র দেশে চ গন্ধর্বব! বক্ষোবিষ্ভাখরাজীনাঃ। চারণাঃকিন্নরাঃ সিদ্ধাঃ 
 স্বানধ কুর্ববস্তি পর্ববণি। মাঘে বৈশাখে মানেচ কার্ডিকে পুণ্ছে শুভে । সারিতঃ 

সাগরাঃ সর্বে স্নাতুমায়ান্তি তত্রবৈ। অন্থতীর্থে কৃতং পাপৎ বক্রেশেচ বিনশ্যতি । 
অভ্রাপি বগকৃতং পাঁপং ন তৎ ঝুত্রাপি নশ্াতি। 

অন্ত তীর্থে কৃত পাপ এইন্থানে নাশে। 

কোথাও না খণ্ডে পাপ করিলে বক্রেশে ॥ 
কলির যতেক পাপ পাপহর! নীরে। 

বিধবংস রিয়া ফেলে অত্যন্ত সত্বরে ॥ 

যেই'জন সেই জলে কুশাগ্রে করিস] । 
আপন মস্তকে লয় ভক্তিতে সিঞ্চিয়! ॥ 

যায় সেই শিবলোকে অন্তেতে তাকার। 

পুনরাবর্তন কতু খ্রেন*করে আর। 

যমালর় পরিত্যাগ ইচ্ছা যেবা করে। 
.সত্বরে যাউক্ গেই তীর্ঘ বক্রেশ্বরে ॥ 

দর্শন বক্ষকৃ তথা ত্রিস্ৃবনেশ্বর | 
পাঠাহুর। নীরে ধৌত কক্ককু কলেবর ॥ 
এইরূপে গতি নাহি হবে .যমালয়ে । 

শিবলোকে গতি তার হয়ে নিঃসংশয়ে ॥. 
এরূপ আশ্চর্য ক্ষেত নাহিক জথতে। 

“বক্েম্বর সম ণিঙ্গ নাহিক মহীতে ॥ 

তাঁহার দর্শনে বহু বিপদ ছুস্তর । 

চিত্রে বিনাশ হয় গুন খষিবর, ॥ 
সনতদুকধি হাতে তাছে নাহিক অন্যথা 

“বেদের সম্মত ইহ! অতি গুড় কথা॥ 
ভীসূত নাতে এক ত্রঙ্ধগ কোই । 

করিল বিস্তর তপঃ ভাবি মহেশ্বর ॥ 

লভিল সে দ্বিজবর সপ্ত মোক্ষ ফল। 

তাহার বিপুল কীর্তি রয়েছে অটল॥ 

কল্পবৃক্ষ সমীপস্থ যেই নরোত্তম। 
প্রীমাধব সন্দর্শনে হইবে সক্ষম ॥ 
অচিরে লভিবে মুক্তি আপনার করে। 

কখন না যাবে সেই শমন নগরে ॥ 
মাধব ক্ষেত্রেতে সদা ভৈরবের বাম । 

পাপিষ্ঠ দুষ্তজনে সেই করে নাশ ॥ 

বক্রেশ্বর কুপীটেশ রত্বেশ মাধবে। 

আরাধনা করিবেক ঘেই এই ভবে ॥ 
অস্তকালে বিষুপদ পাইবে সেজন |, 
ইহাতে অন্তথা মুণি নহে কদাচন ॥ 
নিত্যকর্মকারী যেবা পাপহর| অলে। 

'ম্সাত হয়ে বক্রেখরে দেখে সেই স্থলে ॥ 

পুনরাবর্থন ভারন! হয কখন। 

অন্তথ। ন1 হয় ইথে বেদের বচন ॥ 

. হরি হরি নল মন ছেঘ পেব হ*ল। | 
ব্ বল' রি নাম'রল তাই বল.৪ -. 

| এই নাম হুগ্য তবে কিছু নাহি আর) , 
কর গাই মন আঁমার হরি নাম সার ॥ 



5 কষলিকল্যববিধ্ংশি শুতং পাপ-হরং জলং। মুর্ধধ দিসি যে দর্ভৈ : শ্তেখপি 

খ্বাস্তি শিবালককং। ফমলোক-পরিত্াাগে মানসং যন্ত বর্ততে। স খাডু, বা” 

মীশানং ভ্রু ত্রিসুবনেশ্বরং । দৃষ। বজেশ্বরং ঘেবং গ্সানাৎ পাপহরা কো । 

সমুশত্থং সমাপ্তি মহেশহ্য ন সংশয়ঃ | নাতঃ পরতরং ক্ষে্রমান্ডরধ্যং ভু
রি বিদ্যন্ে 

বক্রেশুরসমোলিঙ্গঃ বিস্ততে ন মহীতলে ৷, বক্রেশন্ঠোভংরে ভাগে 'লিঙ্গং. মরকতক্ 

ছ্যাতিং। বন্ধু বিলয়ং যাস্তি রিপর্দো বন্ধহুত্ত রা? নরন্তদ্র্শনাদের মুক্তির 

মাক্পোতি নান্কাথ!। তমারাধ্য চ জীমূত স্তপশ্চক্রে স্থহুত্তরং। গা গ% ক কট 

ঘোক্ষমাঁপ অহাত্মাসৌ বিপুলাং কীর্ভিমেবচ । মাধবক্ষেত্রসাথোহলৌ ভৈরবো। 

দগুলায়কঃ। বক্কেশ্বরং কুপীটেশং রত্েশং মাধবং প্রভু । তমারাধ্য কলৌমর্ত্যাঃ 

যাস্তি বিষ্বোঃপরং পদং। নিত্তাকর্্মমাযুক্তাঃ স্লাস্বা পাঁপহরাজলে । 'বক্রেশং 

যে প্রপশ্ন্তি ন'তেসাৎ পুনরুস্তবঃ | . 

সপ্তমোহধ্যায়ঃ সমাপ্ডঃ ৷ 

সুখে গার হবে ভাই ভব পারাবার। - [ ছাড় ভাই বিষয় আশষ পুত্র কন্তা মান! । 

চক্ষে না দেখিবে ভাই যমের ছুম্সার ॥ সে দকল নিথ্য। ভাই ভেক্কি আর ছায়া ॥ 

সপ্ত মোক্ষ হবে ভাই সে নাম চিন্তনে | জটিল কহিছে শুন মনরে আমার । 

নাম অও নাম লও জীবনে মরণে ॥ 1 হরিনাম সদ চিত্ত, ছাড়রে “আমার” ॥ ্ 



অধমোইধ্যায়ঃ | 
শবৈশাধাং পৌণ মানাং যে ব্রতমেতশ সমারভেত। বক্রেশবরক্ষেত্রবরে ভৎ 

ফলং প্রবদামি »ঃ 1 চতুর্দশ্টাং উপবশ্য পুর্ণিমায়াং নরোত্তম । আঁচারধ্যং বরয়ে- 
দ্বীমান বন্ত্রালউকারভূষণৈঃ। শস্তৃঘৃতব্রতং কুর্ধ্যাৎ  সর্ধবকামফল প্র্ং। 
বিদধ্যান্রাজতীং মুর্তিংং অফ্টাভিমণাষকৈত্রতী | শস্তোম 'হাত্মনঃ শুগ্ধাং ঘখাকপং 
নিশাময়। সৃগশুলবরাভীতিহত্তাং চন্দ্রার্দশেখরাখি। সিংহাঁসনং 'তবধস্তাৎ 

কুর্মযাদস্ভোজচিহিতং। পলাফতান্পাত্রেচ সর্পিঃ প্রপুরয়েততঃ | বটপত্রং 
তছুপরি ন্নীপয়েশ প্রতিমাং শুভাং। ০০০০০ গ্রতিমাং পাপ" 
নাশিনীং। 

নমঃ শিবায় মুদ্ধাদ্দৌ হুরয়ে ভিলকে তথা ।, নয়নে টিজার নাসিকায়াঞচ 
শস্তবে। শিবার 'কটদেশেতু গৌরীকাস্তায় গণুয়োঃ। হরিপ্রিয়ায় বনে, 
বিরুপাক্ষায় হস্তয়োঃ। বক্ষঃস্থলে জগত্ভত্রে, উদরে শস্তবে তখা। পুষ্ঠে ভব- 
প্রভাষায়, নাভৌ। পর্ববতবাসিনে। জানো চন্দ্রোতমঙ্গায়, পাদয়োঃ ব্রজ্মকারিণে। 
ইতি সংগ্যস্ত মতিমান্ ক্ষীরেণ স্নাপয়েচ্চ তাং। পৃজয়েদগন্ধপুষ্পাদোধপদীপৈ স্তথো- 
ত্বমৈঃ। নৈবেগ্তং বিধিধং দস্ভাৎ, নিগার বিশেষতঃ । পঞ্চাক্ষরেণ মন্ত্রেণ % 
গুজয়েন্ক্িসং যুতঃ। 

অষ্ম-অধ্যায় | আচরিলে সর্ব সিদ্ধ হয়, মতিষান। 

শভ, দ্বৃত ব্রত উপাখ্যান। মাহেশ্বরী মৃত্তি এক রজতে গঠিয়া * 

পাইয়! বৈশাখ মাসী পুর্ণিমীর তিথি স্থাপন করহ তায় দিয়! সিংহাসন 

" ক্লাসি এই প্রণ্য-প্রদ। ক্ষেত্র ব্রেশ্বর ,. | অভোজের চিহ্ন তার নিচেতে আঁকিয়া, 

আচরম্ে এই ব্রত শুদ্ধ চিত্তে অতি নিরাময়রূপে তারে 'করহ দর্শন * 

তাহার যে ফগ হয়, শুন মুণিবর। অ্টপল পরিমিত তাত্রপাত্র গড়ি 

চতুর্দশী দিনে ব্রত আরস্ত করিয়া, স্বতকর্ণ*্কর তাহা যত্ববান্, হৈয়া, 

..: পু্িমায় উদঘাপন এই. ব্রত-রাজ, বটের অক্ষত এক পঞ্জ তছুপরি 

'বে-বিজ আচার্ধাকে ডাকিয়| আনি, আনিয়া বিধানমতে রাখহ ঢাকিয়া!। 

 জীনাধিধ গান দিচ্কা ভোষ'খিজরাজি। তদস্তরে গ্রতিমাটি লিঙ্গ স্গিধানে, 
| বন 'অরষার আর জব্য নানাঁজাতি, স্থাপন করিতে হয়, হত সারে, 

দিয়াই, হখে কর সদাধান, * অ্টমাবা-_অর্ধা একতোনা পরি 
। প্ ' মাকষিফল্রর অতি,, 00) শাশ রত. সুর্ডি। | 



(৪৯ ) 

তথা চতুদ্দণীরাত্রৌ শিবদৃক্কেন মন্ত্রবিহ। অত্র পতং হোমং কুরযাদাজে 
ধিচক্ষণঃ। উপানতপাছৃকাচ্ছত্রং শৃলীনো প্রীতয়ে তথ! । বাসোধুগং তথা বারি 
কুণ্ঞ্চ খটয়া সহ। মালাচক্রাতপধুক্তং ঘিজায়চ সমপ্পয়ে। উমামহেশবরী 
ুস্তি প্রতিম।ং সর্ববকামদাং। আচারধ্যায় বিধানেন দদ্যাচচৈব দ্বিজস্মানে । দক্গিধাং 
কাঞ্চনং দদ।ত্থা ব্রাঙ্গাণভোজসনং। খনেন বিধিনা ব্য ব্রতমেতৎ সমাচরেত। 

শরীরার্যেগ্যমর্থধ। লণ্ততে জন্াজন্মনি। ন প্রযাতি দরিদ্রত্বং কুলে ভবতি-- 

চাগ্রণী। 

তার পর বিধিমতে কার্ধ্য প্রকরণে 

ভক্তিভাবে পুজা কর দেই প্রতিমারে। 

নমঃ শিবায় মৃদ্ধাদ হরয়ে তিলকে তথা, 
অয়নেঃকারণায়েতি নাসিকারাঞ্চ সম্ভবে, 

শিবায় কণঠদেশেতু গৌরীকাগ্ায় গণয়োঃ 

হুরিপ্রিক়ায় বদনে বিকপাক্ষায় হুত্তযোঃ 

বক্ষস্থলে জগতভর্রে উদরে সম্তবে তথা 

পৃষ্ঠে ভব প্রভাষায় নাঁভে৷ পর্বত বাদিনে, 

জানৌশ্চঃশ্রাতমাঙ্গায় পাদয়োত্রহ্ম কারিণে। 
এই সব মন্ত্র পড়ি ক্ষীরে ভার পর, 

খান করাঁইবে সেই প্রতিম। শুভদা, 

ধূপদীপ গঞ্ধ আর পুষ্পাদি সুন্দর 

দিয় আমোদিবে সেই স্থানটি সর্বদা । 
তদস্তর নানাবিধ নৈবেস্ভ সম্ভারে। 

পর্ধণাক্ষরি মন্ত্র * পাঠে ভক্তি চিত হয়ে, 

খুঁজিবে বিশেষরূপে সেই প্রতিমাবে। 
যথোক্ত বিধানে আর বিহিত সময়ে ॥ 

সেইরপে চতুর্দশী মিশাতেও শুন, 
শিবগুজ মন্ত্র পাঠ করিতে তৃটবে, 

এক শত ই হোম ওহে ভতপোধন, 

নিয়মিতক্বপে পুজ সাত্বিকের ভাবে! 

দান ছিতে ছিজে লিখ সন্তোষ কাগণ, 

*উপানৎ পাকা আদি হজের পহিতে, 
সিকি াীপউলওপতনওাাররজপউাকজাীবা্া 

* পঞ্চাদ ঈযস্নানর শিখায়। 

অন্তকালে ভবেতস্য সদগতি নাত্র সংশয় । 

ইতি শ্রীব্রক্ষাগুপুরাণে শলুদ্বতব্রতমহাত্য্যে অষ্টমোহুধ্যাযঃ সমাণ্তঃ-_ 

পট আদি ক্ষৌম বস্ত্র করি প্রকরণ 
বাবিকুস্ত তথ। খা চক্দ্রাতপ যুতে। 

পরে সর্ব কাঁমপ্রদ! মু্তি মাহেশবরী, 
আচার্ধ্য ব্রাহ্মণে দান কর বিধিমতে, 

কাঞ্চন দক্ষিণ! দিয়! সম্তোধিত কবি, 

বিপ্রগণে তুষ্কাইবে যথা ভক্তি চিতে। 

ছুই দিন ধবি ক্রমে এরূপ বিধানে, 
আচরিবে এই ব্রত যন্্ের সছ্তে, 

লভিবে আরোগ্য আর আয়ু চিবদদিনে, 

অর্থালী হয়ে সুখে থাকি মহীতে। 
চা 

জন্মে জন্মে এইরূপ হইয়া আঁপিবে 
দারিদ্র জুনিত ছুঃখ ন1! হবে কখন, 

কুলের তিলক আর অগ্রগণ্য হবে, 
মরিণে পরম ধামে কগিবে গমন । 

এত দুরে পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইল, 
হরি হুগলি বল ভাই চিন দুখে রবে। « 

হরিনাম এক মাত্র পথের সম্বল, 
ভবার্ণবে সুখে ভাই পার হয়ে যাবে। 
বন্ধের পুণ্য কথা পরম জুন | 

্ীঅটিল ঠাকুর কছে শুনে লাধুনর ॥ 

২. মস্তব্য--এই ব্রত লদ্ধে বসবালীগজ উপহার 
কালিক পুরাণে সবিশের বত, আছে? ) 



নবমোইধ্যায়ও। 
ভ্ীত্রক্গোখউ-” 
কার্তিকে মালি যন্ত্র হবিযাাশী জিতেন্সিয়ঃ। পুজয়েচ্ছক্করং ভক্ত! তৎফলং 

কথাতে শৃণু। ঘাবতাঃ নিকতা ভূমে ধাবস্তো বৃদ্টিবিদ্ববঃ। তাবশুকালং বসে 
হ্বর্গে বক্রেশর-প্রসাদতঃ। কার্তিকে সর্ববকুণ্ডেযু বারিণা ঘো নরোত্বমঃ। করোতি 
স্ানমেবাসৌ প্রক্নাতি শিবপন্িধিং। তন্মিন ক্ষেত্রবরে রম্যে কার্তিকে হো 
ক্ষিপেন্নরঃ। নসঃ গর্ভং পুনর্যাতি বক্রেশ্বর-গ্রসাদতঃ। যঃ ন্গাপয়তি তত্রৈষ 

লিঙ্গং বক্রে্বরং নরঃ। সর্ববপাপবিনিন্মুক্তঃ কৈলাশঞ্চ স গচ্ছতি। 

নির্্মায় পার্থিবং লিঙ্গং শস্করাষ্টোত্তরং শতং। অযুতং বা. সহত্রং ব! ত্য পুণ্য- 

ফলং শৃণু। অশ্বমেধেন বতপুণ্যং যৎপুণ্যং দ্বিজভোজনে। তৎপুণ্যং লভতে 

মর্ত্যঃ নাত্র কার্য্য-বিচারণ! | ব্রাক্ষণন্ত মুখং ক্েনমনুষরমকণ্টকং। বাপয়েৎ 

নবম অধ্যায়। 
ফন গুন মুনিগগ আর এক কথা । 

বেদের সন্ত ইহা নাহিক অন্ত! ॥ 
ভ্িতেন্্িয় নর যেব! কার্তিকের মাসে। 

হবিষ্যা্ন করি পুজে দেব ক্ৃতিবাসে ॥ 

সৈই ফলে পানু যেই স্বর্গের বসতি । 

বহুকাল থাকে তথ] গুন গুষ্ধমতি ॥ 

সিকতা৷ ভূমিতে যত বালু কণ! রয়। 

বত বৃষ্টি বিন্দু তথা নিপতিত হয়। 

তত দিন স্বর্গে থাকে শিবের প্রসাদে । 

ছুঞ্জে নানাবিধ হুখ মনের আহ্লাদে ॥ 

সর্বকুণ্ডে তপ করে যেই ন্থধীজন। 

কার্ডিকেছ্ মাসে করে গা নিমজ্জন | 

কালে হয তায় শিবলোকে গতি । 

ইহাতে সংশয় নাহি গুনছে সুমতি 

ফান্ডিকেয় মাসে যেই ভাগ্যবান নয়ে। 

এই স্বীর্থ গিয়া সব নিক্ষেপন করে ॥ 

দ্িবের প্রসাদ লেই মৃতের কখন । 

গনগায খৃর্ভ মধ্যে না হয় গমন ॥ 

যেই নর এই লিঙ্গ স্নান করাইবে। 

সর্বপাঁশ মুক্ত হয়ে কৈলাঁশে যাইবে ॥ 
এই স্থানে আসি যেব! মৃত্তিকা লইয়া | 
অষ্টোত্তর শত লিঙ্গ তাহাতে গড়িয়া ॥ 

সহঅ অযুত কিংবা যত লন্ম মন। 

পুঁজিবেক ভক্তি চিতে দেব ভ্রিলোঁচন ॥ 
তাহার পুণ্যের কথা শুন মুনিগণ। 
ঘত ফল পায় সেই নর বিচক্ষণ 
অশ্বমেধ যজ্ঞ কিংবা ব্রাহ্মণ ভোজনে। 
যত ফল লভে নর, তত সেই জনে ॥ 

্রাঙ্মণের মুখ-ক্ষেত্র অতীব উর্বার। , 
অকণ্টক সর্ব বীজ উৎপাদন-কর ॥ 
ভক্তি রূপু বীজ যদি রোপে এই ক্ষেতে। 

পায় সর্ধব-ধর্শ ফল মানব ফলিতে ॥ 

ব্রাঙ্মণ গোরুর হত, দ্গতের আঁর। 

জগবন্ধু কষ) হিত, পরর্রদ্-সার ॥ 
এইরপ হিতক্ষরী কার্যো করি মতি । 

অন্ষণ্য দেবেরে যিনি করেন গ্রণতি ॥ 
লাধামতে ব্রাহ্মণেয়ে করান জোলন। 
তাহার পুণোর ফল না যায় কখন। 
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লর্বধীজানি মাকষি সর্ধবকালিকী । নমঃ ব্রক্কপাদেবায় গোত্রাক্াপহিতায়চ। 
জগ্ধিতায় কৃষ্ণা 'আত্মাগং ভোজয়ামাহং । বুগেছনে চাত্ঃ ধর্্ঃন্যাৎ কল” 
আাঙ্গণ-ভোজনং। মন্ত্রপাঠেডু বঃ কশ্ডিৎ পুরশ্চরপমিস্যাতে । রার্থ সি 
গ্যুজাপায়নংশয়ঃ। 

হবিত্যাগী শুচিভূর্বা যঃ কৃর্য্যাত্বীরসাধ্নং। তন্তু ভবেদগ্ী দ্বয়কালে 
দুনীগয়াঃ । পুর! কফল্পঃ তত্তাসীৎ পুজয়িস্বা মহেশ্বরীং। চৌরানাম গ্রণীর্াত 
শিষেনাপি পুরস্কৃতঃ৭ তত্র চৌরেগ্বরং দৃষটা কফল্লেনাপি পৃজিতং। তন 
চৌরতয়ংনান্তি কফল্পং স্মরতোদিশি। তত্র ঘাদশলিজানি হববর্ণরচিতানি চ। স্থাপ- 
রিশ্যস্তি যে মর্ত্যাঃ তে বাহ্যস্তি পরাংগতিং। র্ধ্বং কার্তিকমাসঞ শ্সাত্বা পাপ- 

হরাজলে। সংযতেন্ড্িয-চিত্তাত্মা নযাতি শমনাল্পদং। আকল্পং ম্বর্গমাপ্রোতি 

অন্ত যুগে অন্ত ধর্ম কলিতে ব্রাঙ্গণ। জিতেন্তরিয়, জিত-আত্মা যেই ভাগ্যবান । 
বিশেষতঃ ভক্তি চিতে ব্রাহ্মণ ভোজন ॥ কার্তিকেতে নিত্য করে পাপহর! সান ॥ 

মন্ত্র পাঠ করি, য্ব!! এই কুষ্িকালে। শুন শুন সুনিগণ সেজন কখন । : 
পুরশ্চার্ণাদি করে আসি এই স্থলে ॥ যমের আলয়ে নাহি করিবে গমন ॥ 
সর্ব কার্ধ্য সিদ্ধ তার হইবে নিশ্চয়। 'চির কাল হাবে তার দ্বর্মেতে বসতি । 
স্বল্প জাপে আশাতীত হবে ফর্ধলাদয় ॥ স্বানের ফলেতে পাবে সেই পুণ্যগতি ॥ 
হবিস্য করিয়! হেব শুচিযুক্ত হৈয়া। আর তার অন্দি সম পরাক্রম হবে। 

বীর-সাধন করে দেই পুণক্ষেত্রে গিয়া ॥ শিব লোক বাসূ,তার অবাধে হইবে ॥ 
স্বপ্ন কালে স্বর্গা তারে নুপ্রন্ন হন। মাঘি অমাবন্ত। তিথি দিনে যেই নর 
অুন্তথ! না হয় ইহা! শুন মুপিগণ। ভক্তিসহ্ সনর্শন করে ব্ক্শ্বর | * 
কফলপ নামেতে পূর্ব্বে চোর এক ছিল। নিষজ্জ হয়েন আর পাপহয়! নীয়ে। 
ভক্তি ভাবে হেথা সেই মহেশে পুজিল ॥ কখন ন যায় নেই যমের মন্দিরে & * 
তাহাতে হইল সেই দৈত্যগণ-পতি। পাপহর! দ্বাম আর বক্রেণ দর্শন । 
মহাধেষও কৈল তারে পুরস্কৃত অতি ॥ মাথে প্রশস্ত অতি গুন তপোরঁধন ॥ 
ফর জিত বেখা,চৌরেখেরে বেখে । অতএব বয় সহ ওহে সুনীস্বর। 
অথবা রাঁজিতে, বেবা রয়ে উহাকে ॥ আমান বটনে সবে সেয়প আচয় ॥ 
কোন কালে চৌর ভয় নাহি থাকে তার । লইয়া মানব জন্ম যেই ই কালে। 
কখনই যিখ্যা গছে এই সমাচার ॥ মাঘ মাঢ্স গান করে পাপহ্রা, জলে ॥ 
4৯৮৯3 কিবা তার বহু পুণা বিবা তপ দান । 

শীল করিতে হাপিত ॥ কিছুই ন! হয় সেই জানের নম 
সি ধন্থাকালে পা পরাগতি । বফেশের পুরোগাগে আনা দি আছে 
শাহের খত বাঁধা ওল মাত ॥ জাতের নামে তাহা! বিরিতু হয ॥ 
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পুধাকাগতিমেবচ রঃ . শিখলোফে। ঘসে সোইপি নলিতুল্য পরী) 5 
 মাধে মাতি তিখো দর্পো সু. বক্রেশবরদ .পরাভুং। . নিমজ্জায তল্তাং সরিত রী 

হাতি যমমন্দিরং। : মারছে. পাপহরাপ্ীনং খা বক্রেশদর্শনং। প্রপংগন্তি মুদে৯ 
শ্রেষ্ঠ ্ল্মাদ্যত্বেন : তচ্চরেহু। মাথে পাঁপহরান্সানং বৈঃকৃত।  মগুজেরিহ.। 
কিং তেষাং তি পুগ্যেস্তপোদাদাদিটকরপি। জন্তেশ্বর; মরিষ্জং খর 
পুতে বলেছ । জর্দান পুরা দৈত্য শ্তেগার্চিতং স্বরেশ্বরং। মাথে মাসি তম 
শানং পৃজরিতা বিশেষউ্।. ল ধাতি ধর্্ারাজেশং কদাচিদপি মালবঃ। 

নখমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ-_. 

অন্তণামে দৈত্য এক অতি পূর্ব কালে। বক্জেস্বর তীর্থ কথা গৃণ্যদ আখ্যান । 
আষ্টিলেন সুরেশরে পিক সেই স্থলে ॥ ওম শুন সাধুজন জুড়াবে পরাণ & 
দৈত্যের নামাহুসারে দেই লিঙ্গবর | কর্ণ পরিতুষ্ট হবে, ছবে বহু ফল।, 
জভেখর নাষগ্ইল শুন সুনীশ্বর & ইহফালে হবে সদ প্রভৃতি মঈল ॥ 
মাধ মানে সেই শিবে যে করে পুজন। পরকালে হ্বর্গবাস অমোখ বচন । 
কখন ন! যায় সেই খমের ভবন ॥- | জটিল করিল ইহ! পয়ানে রচন & 



দশমোহধ্যায়ঃ | 
শ্ীতক্মোবাচ-- 
পুগু তীর্থানি গদতে। মানসানি মমানঘ। তেযু সগ্যক্ ময়ঃ দাতা প্রাপ্তি 

পরমাংগতিং। সত্যং ভীর্থং, ক্মাতীর্থং, তীর্ধাবন্ত্িয়নিগ্রহঃ। দ্বানতীর্ঘং 
দমতীর্থং, সস্তভোষতীর্ঘমুচ্যতে | ব্রহ্ষচর্ধ্যং পরংভীর্থৎ তীর্থক প্রিয়বাদিতা। জ্ঞান 
সতার্থংধৃতিস্তীর্থং তপভ্তীথ মুদাহ্ৃ তম্। ভীর্থানামপি তীথঞ্চবিশুদ্ধং মনোজ; 
জলাগতদেহত্য ন্ানং স্িক্ষোহভিবীয়তে। সন্গাতো বদ্ধি বান্নাতে। গুটিঃ শুগঃ 
মনোইমলঃ। যে লুক্ধঃ, পিশুন; ত্রুর2, দাস্তিকঃ, বিধয়াত্মকঃ | স তীর্থেষপি 
বৰ ন্নাতঃ পাঁপমলিন এবচ। ম শারীরমলত্যাগাময়োবতি নির্মালঃ। মানসে তু 
মলে ত্যক্তে তবত্যন্তঃস্থনির্মলঃ ৷ জায়স্তেচ, ভিয়ান্তেচ জলচৈব জলোৌকসঃ। ন 
গচ্ছন্তি পরং স্বর্গং স্থৃবিশুদ্ধেন চেতস। | বিষয়েঘতিসংরাগঃ মানসোমল উচ্যতে। 
তেখেবহি বিরাগস্চ নৈর্্রল্যং সমুদাহতম্। চিত্স্তর্গতস্ দৃ্টং ভীথ-দ্বানৈ 
নশুধ্যতি। শতশোৌচজলে ধোৌতৎ নুরাভাগুমিবাশুচি। দানং সত্াং তপঃ 
শোঁচংতীর্থং সেবাশ্রুতং তথা । সর্ববাণ্যেতানি তীর্থানি যদি ভাবঃহনির্্লঃ। 

অতএব যেইজন এই তীর্থে গ্গাত। 
দশম অধ্যায় । সেই ধন্য পুণাবান জ্রিভুবনে খ্যাত ॥ 

মানস নামেতে অন্য এক তীর্থ আছে। লু পিশুন ত্রুর দানি যেজন। 
' অনঘ মহ্ধিগণ শুন মম কাছে। যে জন বিষয়াসক্ত সর্ধাদাই হর্ম। 
তাহার বৃত্বাত্ত আমি বলিব এক্ষণ। সর্ধতীর্ঘথ জলে যদি হন্ তিনি ক্লাতি। 
স্নানে তথ! পরাগতি পার নরগণ ॥ তথাপি মনের পাঁপ হবে না বিগত ॥ 
সত্যু, ক্ষমা, ব্রন্মচর্যা, ইন্জিয়-নিগ্রহ। শরীরের মঙ্যত্যাগে কেহ নহে গুটি & 
দান, দম, সন্তোষাদি লদ্ গুণ সমূহ | মনোমল পরিত্যাগে না বে অগ্ুচি॥ 
তীর্থে পরিগণা' হয় গুন খাবিগণ | যথা দেখ ছঙৌকস জনমে জলেতে। 
জান আর ধতি হয় ভীর্থোদাছিরণ ॥ পুনরপি লীন হয় জলের মধোতে | 
তীর্ঘ নাম ও তীর্থ মধো হু রপরিগণ্য। জলে জাত জলে জাত জলে প্রঙ্গাদিত 
মনজ বিশুদ্ধি হয় তীর্থ অঞ্জাগণা ॥ তখাপি লা হয় তারা মলহীন চিত্ত ॥ 
অলাটতে থেহ সি লততই হুষে। বিষয়েতে অনুরাগ মনের মালিগ্। * 
তামা ভুল দাস হনে দা সবে ॥ বিকার হইলে তায নির্ঘলক্ান গণ্য & 
অদোধলা দুরীতত অন্থাতে চি ছয় । অন্তর মধ্যেতে মন সা! ঘাস কয়ে। 
দ্যগ হইলে দন গানের উঠি নর॥। 1 আলেকি কখন তাক%মলিদতা হরে? 
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নিগৃহীতেঙ্রিয় গ্রাসে! যত্রৈব বসতে নরঃ। তগ্য তত্র কুরুক্ষেত্রং নৈমিব্ 
পুক্ষরাণ্চি। ভ্্ঞানপন,তে জ্ঞানজলে রাগছেষমলাপহে ॥ বঃ ন্নাতি মানসে তীর্ষে 

গ যাতি পরমাৎ গতিৎ। এতত্তে কঙ্গিতং রাজন্ মানসং তীথলক্ষণৎ। 

অথ মানসভীর্ধোপদেশে দশমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ। 

যখ! সুঝাভাগ্ড গুচি ন! হইবে কতু। রাগ দ্বেষ রূপ মনোমালিস্ক সকলে। 

শতবার শুচি জলে ধুইলেও তবু ॥ অপনীত করে যেই নিজ জ্ঞান জলে ॥ 

দান, সত্য, তপঃ, শৌচ, দেবে স্তৃতি তথ । | তাঁহাকে মানস তীর্থে স্বাত বলা যায়। 

শুদ্ধ না হইলে মন সকলই মিথ্যা ॥ অন্তকালে নিশ্চম্ম সে পরাগতি পায় ॥ 

ইন্জ্রিয় নিগ্রহ করি যেই বিচক্ষণ। মানস তীর্থের এই সকল লক্ষণ। 
স্থানাস্থান ভেদ শুস্ভে ষে খানেই রন ॥ উপরেতে বর্ণিলাম সংক্ষেপে রাজন্ ॥ 

সর্ব স্থান তার পক্ষে পরম পবিভ্র। দশম অধ্যায় হয় অতি সুললিত। 

নৈমিষ পুক্কর কিংব! তুল্য কুরুক্ষেত্র ॥ জটিল ঠাকুর তাহা গাইলেন গীত ॥ 

জারা” বড 



একাদশোব্ধ্যায়ঃ | 

ীব্রক্ষোবাচ-_ | 
আন্মিন বক্রেশ্বরক্ষেত্রে দক্ষিণক্রমো যে! গতঃ। ক্ষারকুণ্ডাদিতীর্থানাং যাত্রাৎ 

কুর্ষযাবিচক্ষণঃ । আদৌ বক্রেশ্বরক্ষেত্রং গত্ব! আাত্ব। নদীংপুমান্। ক্ষৌরং কৃত্ব। 

হরং পশ্টে কুর্ধাত্ীর্ঘোপবাসনং। পঞ্চতীর্থবিধানন্ত্র শৃণুন্ত মুনিপুজবাঃ। পঞ্চ- 

ীর্থবিধানেন কর্তব্যং তীথমুত্তম্ম্। হস্ত-পাদং চ প্রক্ষাল্য মনোবাক্কায়কপ্্ীভিঃ | 

ক্ষেত্রোপবাসমাস্থায়  তিষ্টেত্বক্রেশসন্নিধৌ। প্রজ্জ্বাল্য ঘ্ৃতদীপং তু রাত্রো 
জাগরণ চরে। গীতবান্যৈস্তথা নৃত্যৈঃ ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ1 অপরেংহনি 
সংপ্রাপ্তে ক্ষেত্রে পরম ছুল্লভে । গ্রথমং ক্ষারকুণ্ডস্ বাঁরিণ। সানমাচরেও। কৃত্বা 

সংকল্পমভ্যর্চ্য বিধিনাংনন ভোদ্বিজাঃ। স্সাত্বা দর্ভোদকে নাপি সর্ববপাপৈঃ 
প্রমুচ্যতে । মন্ত্রং--ও' মহাক্ষারান্ধিংজাতঃ মহাপাতকনাশনঃ। হরত্বং ক্ষার 

কুণ্োহসি যন্ময়! ছুক্ৃতৎ কৃতৎ। শিবশ্য মূর্তয়ে দেব ক্ষারোদয়ে হরায়চঃ। পবিভ্র- 

একাদশ অধ্যায়। | গ্রজ্জলিয়া দ্বত দীপ রাজি জাগরণে, 
1 

নন নি পূর্ত কখন, দীত বানৃ্ জড় কৌতুক বে ৯ 
রম্য এই শিবক্ষেত্রের অন্ত বিবরণ-__ ূ পরে সে ছুল্লভ ক্ষেত্রে অপর দিবসে, 

অগ্রে ক্ষারকুণ্ড জলে করিবেন নান এই বক্রেশ্বর ক্ষেত্রে ক্রম দক্ষিণেতে, ডঃ নান, 
বধান মতে সংকল্প করি অবশেষে 

বিচক্ষণ লোক সব ভ্রমণ করিয়া, ধ পু 

ক্ষার কুণ্ড আদি তীর্থ পাইবে দেখিতে, সংযত করিয়। চিত্ত শুর্নজ্ঞানবান্। « 

যথ! পাপ হর! নদী যাইছে বহিয়া। ১ পুনঃ সেই মহাক্ষেত্রে পরদিন প্রাতে, 

প্রথমে যাইয়া এই পুণ্য ক্ষেত্র বরে, মান শুদ্ধি লাভ দেই ক্ষার-কুণড নীন্র, 
কল্প ক ূ মন্ত্রেতে, 

নাত হইবেন তিনি নদী শ্রেষ্ঠা জলে, ৫ তে রে তে রি এ 
ক্ষোর করি দেখিবেন.দেব মহেশ্বরে, সিনা 

করিবেন অপনীত"পাতক সকলে। ২ দর্ভজলে স্নাত হলে এই কুওবর, ্ 

পঞ্চতীর্ঘে বিধিমতে তীর্থ ব্রিয়া করি, সকল পাতক তার হরিবে নিশ্চয়, 

পঞ্চ তীর্থ বিধি এই গুন মুনিবর "ওং ক্ষারান্ধি জাত এই কুণেশ্বর, 

মন ও বাক্য দ্বারা কর্তব্য আচরি, মন ৮ টা নিচয়।* 
শব মৃর্ডিধারী তুমি পাপ-প্রমোচন, ' পা, হস্ত পদ হয়ে যন্থপর। ৩ রান কা রা ররর 

 ক্ষেঅ উপবাস পরে স্াস্ি বিধানে, কর প্রতে। দাস প্রতি কপাবলোচন, 
'বঞ্ষেশের সন্নিধানে বরতি লইবে, নমস্কার নমস্কার কুগডরপী হর।৮ &.. 
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সুস্তয়ে তুভ্যং নমঃ পাপান্তকারক। জন্মজন্মকৃতং পাপং ব্যাপাদয় মম গ্রভো। 
ংসারার্ণবমগ্রস্থ কর্ণধারত্বমাব্রজ । 

ব্রক্ষোবাচ-_ 
ক্ষারকুগস্য পূর্ব্বে তু ভাগে সিদ্ধনিষেবিতে। অস্তি তভৈরবং কুণ্ুং জর্বধ- 

পাপপ্রণাশনং ততোগচ্ছেন্নরোভক্ত্যা কুণডং ভৈরবসংজ্িতং । গৃহীত তজ্জলং 
ভক্ত্যা মন্ত্রমেতশ্ সমুচ্চরে মন্ত্ং--অনেকজন্মসন্তৃতং নানাযোনিঘু বকৃতং। 

প্রাতকং যাতু মে নাশং ভৈরবান্বুনিষেবনাৎ। অগ্নিকুণ্ডৎ মহ্থাপুণ্যং সর্ববপাপ 
বিনাশনং। অন্তি ভৈরবকুণ্স্য পূর্ব্বেহস্মিন্ মুনিসত্তমাঃ। ততোহমিকুগ্ডপয়সা 

দর্ভসংগ্থেন যে। নরঃ। অভিষেকং প্রকুর্ববস্তি মন্ত্রেণোনেন ভক্তিতঃ। মন্ত্রং--ও" 
মহানৃসিংহরূপোহসি সর্ববপাপপ্রণাশনঃ। তদ্বারিস্পর্শনাদ্যাতু মম পাপম- 

শেষতঃ। ও" ত্বমগ্নে সর্ববভূতানাংমন্ত্রৈশ্চরসি পাবকঃ। জলরূপ নমস্তরভাং সর্বব- 
লোকৈকজীবনং। যু পাপং যৌবনে বাল্যে বার্ধকো সমুপাঞ্ডিতং। তণুসর্ববম্ 
হর মে দেব বহ্রিরূপ জলাশয় অগ্নিকুণুস্ত পূর্বেবতু জীবকুগ্ুং মুনীশ্বর । সর্ববা- 

ঘনাশনংচান্তি সর্বরোগনিবারণং। জাবকুণ্ড, ততোগচ্ছে মন্ত্রেগানেন তত্রকৈ। 

ন্নানং কুর্য্যাৎ প্রযত্বেন নিঃশেষাঘোপশাস্তায়ে । 

নাশ মম জন্মাঙ্গিত কলুষ কলাপ, 

সংসার-সমুদ্র মগ্নে তুমি কর্ণধার, ' 

হর মম পাপ রাশি হর মনস্তাপ, 
করি'আমি তব পদ্রেস্রত, নমস্কার” ।৯ 

যেই মহাস্মন্ এই পূর্বোক্ত প্রকারে, 
দীন করি ক্ষার-কুণ্ডে করিবে প্রার্থনা, 

“ পুজিবেক কুণ্ডরপী দেব অহোষ্বরে, 
অবিলগ্ে যাবে তার সংসার যাতনা । ১০ 

ভৈরব-কুণ্ড। 

উন শুন মুণিগণ গুন পুনর্বার । 

ভৈরব-কুণ্ড উপাখ্যান করিব প্রচার ॥ 
ফারকুওড পুর্বভাগে সিদ্ধ নিষেবিত। 

এক কুণড দেখা যাক রয়েছে স্থাপিত ॥ 

ভৈরব কুণড বলি. তার হয় অভিধান 
পরম পবিত্র কুও। কুঙের. প্রধান, ॥ 
যেই জনন এই অল করি উত্তোলন । 
যুখে উচ্চারণ করে নির্সের চন ॥ 

“বহু জন্ম হয় মম সংসার ভিতরে । 

“বহু যোনি ভ্রমিয়াছি এই চরাচরে ॥ 

৷ শসর্ব্ব জন্মে-সর্বযোনি-সম্ভ,ত কল্মষ। 
“এই অস্ব, নিষেবনে হুউক বিনাশ ॥* 

পাপ তার সঙ্গে সঙ্গে হইবেক ক্ষয়। 

সত্য সত্য মম বাক্য নাহিক সংশয় ॥ 

অগ্নিকুণ্ড। 

এই কুণ্ পৃর্বভাগে এক কুণ্ড আছে। 

অগ্নিকুণ্ড"নামে তাহ! বিরাজ কুরিছে ॥ 

সেই কুণ্ড হয় সর্ঘ্ঘ পাপ বিনাশন। 

গুন শুন মুণিগণ, তার বিবরণ ॥ 
সেই কুণ্ডে গিয়া! যেব! দর্ভের সংস্থানে | 

জল লয়ে এই বাক্য বলে মনে মনে ॥ 

“হে নৃসিংহ রূপধারী সর্ধ পাপ.হর। 

“তব বারি স্পর্শি আমি পাপ নাশ কর.॥ 

' প্র্বভুত-মন্ত্ররূপ নমঃ হে-পবৈন। 

“নম; জলরূপধারীজগত'ীবন ॥ 
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ও স্নাত্বা তজ্জীবনে দেব যাবজ্জীবনমর্ডিভিতং । ক্ষয়ং মে দুরিতং যাডু মুক্তিং 
দেহি সদামৃত। সৌভাগ্যসংভ্িতং কুশুমণ্তি তত্র ঘিজোত্তমা:। দক্ষিণে জীবকুগুস্য 

সর্ববলৌভাগারদ্ধয়ে। পার্ববশীস্বেদসংজাতঃ  মহেশাঙ্গসমুস্তবঃ। ততারি- 
ন্নানঙোহস্্াকং সৌভাগাং চাস্ত সর্ববদ!। | 

ও" সৌভাগ্যান্তস মগ্নস্ত সৌভাগ্যমুপজায়তে ৷  সর্ববসৌভাগ্যসংযুক্তো 
ভবেয়ম্ জন্মজঙ্মনি। দক্ষিণে বহৃকুণ্ডতং বৈতরণী পাপমোচনী। তমাক্রম্য 
নরোমুচ্যেৎ শঙ্ষটাৎ, যমদর্শনাৎ । ও" যমঘারে মহাঘোরে তণ্তা বৈতরণী না। 
সা চ নদী মহাাঘারা প্রমীদ তরণী ভব। ত্বং ভবিষ্যামি ভক্ত্যাহহং প্রসীদ তাপ- 

ছুঃখিতে । পরিভ্রাহ্থ নমোদেবি বর্ববপাপপ্রপাশনি। মহোত্তার্ণানি হে তপ্তে মাং 

প্রসীদ স্থরেশ্বরি। পুননণহৎ তারষ্যামি তাঞ্চ বৈতবণী* নদীৎ। 
তশ্মিন্ ক্ষেত্রবরে রম্যে নান্্া পাপহর! সরি । সর্ববপাপহরাচান্তি ক্ষারকুগুস্য 

দক্ষিণে । ততঃ পাপহরা গচ্ছেও সর্ববপাপপ্রমোচনী । কুষ্যাত্তচ্ছলিলে ন্বানং 

মন্ত্রেণানেন জক্তিতঃ। 
শপ আছ জজ সপ | পর পার পিসীপি 

পাপ লস এ+ জি শপ ১০১০ সা পাস কস্পচ ০ 

“হর মম যত পাপ করি বাল্যকালে। 

*যৌবনে বার্ধকো কিংব! সু কালে অ-কালেশ 

তাহার সকল পাপ হয় বিনাশন। 

যেই জন্মে যেইরূপ করিল অর্জন ॥ 
জীবকুণ্ড। 

, শুন শুন খধিগণ অন্ত বিবরণ। 

জীব কুণ্ড আছে তথা! সর্বাধ নাশন ॥ 

সর্ব রোগ নিবারণ এই কুণ্ডে হয়। 

বেদের সম্মত ইহা নাহিক সংশয় ॥ 

গেই স্থানে গিয়! এই মন্ত্র উচ্চারণে। 

সর্ধ পাপ নাশ হয় কবিলে বিধানে ॥ 

নমঃ প্রভে| হর রূগী সংসারঃঙ্গীবন | 

নান করি তব জলে আর আচমন ॥ 

নাশহ আমার পাপ করি চির দিনে। 

অথব। ষ্বে পূর্ব জন্মে করি অন্ত স্থানে ॥ 

চুর চুড়ামণি তুমি অমৃতে পুরিত। 
এই সুধানীর পানে হইলাষ প্রীত । 

* মুক্তি দেহ সদামৃষ্ঠ, হই হে প্রণত। 
বিনাশ দূরীত মম জলে জন্মেরত ॥ 

সৌভাগ্য-কুণ্ড। 
এই কু দক্ষিণেতে অন্ত কুণ্ড আছে। 
সৌভাগ্য নামেতে তাহ! বিখ্যাত হয়েছে ॥ 

এই কুণু দুলে যে মানব করে ম্বান। 

সর্ব পাপ বিনাশাস্তে শুভ ভাগা পান ॥ 

এই কুণ্-জল, লোকে হয়েছে বিখ্যাত। 

মহেশাঙ্গ সমুদ্ধুন, “ুর্গান্েদ জাত। 
তব বারি স্নানে মম হউক সৌভাগ্য । 
ভোগ কারধূচরাল শরীর আরোগ্য 

সৌভাগ্য কুণ্ডকে স্তব ও প্রণাম 
নমঃ হে সৌভাগ্য-কুও ভাগ্যদারী তুমি | 

জন্মে জন্মে ভাগ্যবান হই যেন আমি ॥ 

বৈতরণী। 
বরহ্ষকুণ হৈতে তার কিঞ্িৎ দক্ষিণে। 

পুণা-তোয়। বৈতরণী বহে অন্ুক্ষণে ॥ 

নরগণ যদি তাহা করে অতিক্রম ।, 

শঙ্ধটে না পড়ে কু দেখিলেও যম ॥ 

নান ও অতিক্রম করিবার মন্ত্র-_ 
“যমদ্ধারে মহাঘোনে তগ্ত| বৈতরন্ি ॥ 
“সাম করি তব জগ ওগো,বরাননি।” 
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মন্-ত্ত-ত্রিকুগুনিঃস্থতে দেবি হরাভিষেককারিণি। নান্স! পাপহরা'স ত্বং 
মম পাপহরা ভব। ঘশ পাপং যৌবনে বাল্যে কৌমারে চাস্তিমে কৃতং। তৎ 
সর্ববং হর মে দেবি নমঃ পাপহরেহন্বিকে । নমঃ পাপহরে দেবি দেবলোকেইতি 
বিশ্রুতে | ত্বয়ি সানেন দানেন পাপৎ মে যাতু সংক্ষয়ং। জন্মকোটিসহত্রেণ 
ষৎ পাপং সমুপার্জ্জিতং। তনাশযিত্বা মাং পাহি হরবক্রেশ্বরপ্রিয়ে। জীবকুগ্ুস্য 
ঈশানে ব্রহ্ষাকুণ্ডং প্রতিষিতং। ভক্তিমুক্তিপ্রদং. নৃণামস্তি সর্ববাঘনাশনং? 
্রহ্মকুণ্ডে ততংস্মাত্বা বাক্যমেতদ্দীরয়ে। ব্রহ্ষণ্ চতুম্ম্ুখোহসিত্বং সর্ববদে বৈষ্চ 
পুজিতঃ। দেবেশঃ জনকঃ শ্রীমান্ সর্ববপাপক্ষয়ং কুরু। ও" নমঃ শিবায় 
শান্তায় সর্ববপাপহরায়চ। ব্রচ্মবিষুওন্বরূপায় তৃভ্যং নিত্যং নমো নম। দ্রবরূপঃ 

মহাদেব জগন্লিস্তারকারক | যু যত ময়াকৃতং পপং তত্তৎ নাশয় দেবনাৎ। 
শ্বেতগঙ্গেতি বিখ্যাতং কুণ্ডং সর্ববাঘনাশনং। অস্তিতৎ ব্রহ্মকুগুস্য পুর্ববভাগে 

দ্বিজোত্তমাঃ ৷ শ্বেতগগাং ততো গচ্ছেখ শ্বেতপুস্পৈঃ প্রপূজ্যতাং। তত্র ্গানৎ নরঃ 
বুঁখ্যান্মন্ত্রশোনেন-ভক্তিতঃ। 

“ভবমায়ার্থবে মোরে পার ক'রে দিও । “নমং পাপহরে মাতঃ দেবলোকে খ্যাত । 

“সাগরের কুলে মম তরণী হইও ॥ “তব জলে করি স্নান যথাধিধি মত? 

“ভক্তিচিত্তে এই আমি করি অতিক্রম । “জন্ম জন্মার্ডিত মম কলুষ নিচয়ে | 

"পরিত্রাণ করো দেবি আমি নরাঁধম ॥ “নাশ করি, ত্রাণ কর, ওগো হরপ্রিয়ে ॥" 
তার সব্ব পাঁপরাশি হইবে নিধন। 

০ ত্র উপ এরর রস উপ ও জপ ও এ 

'পাপহরা। 

“্মহোত্তীর্ণানি হে তণ্ডেত! হও তুমি। হিরন ৪৬ 98 

পপুনঃ অতিক্রম যেন নাহি করি আমি ॥” জীবকুণ্ড ঈশানেতে ব্রদ্কুণ্ড নামে। 

'পুনরপি হেই ক্ষার কুণ্ডের দর্চিণে। অন্ত এক কুও আছে বক্রেশ্বর ধামে ॥ 

সর্ব প্পহর! নদী বহে দিনে দিলে ॥ ভক্তিমুক্তি প্রদ সেই কুগ্ডেশ্বর হয়। ১ 

যিনি এই নদীজলে করিয়া বিধান । মানবের পাপরাশি সগ্ধ করে ক্ষয় | 

নিয় মত মন্ত্র পাঠে করিবেন মান ॥ এই ত্রহ্মকুণ্ডেঃগিরা শত শত জনে। 

মগ্র- স্নান করে প্রার্থে আর নিশ্ন প্রকরণে £-- 

“অসি ত্রিকুণ্ড নিঃস্যত! দেবি পাঁপহর1। “সব্বদেব পূজনীর তুমি হে ব্রহ্গণ। *" 

“নাম গুণে হও দেবি মম পাপহর] ॥ “নর্বপাপ ক্ষ, প্রভো, করগো! শ্রামন্। 

প্বাল্ে যৌবনে কিংবা] বার্ধক্যে কৌমারে। | ৭৩" নমঃ শিব শান্ত র্বপাপ হর। 

"যত পাপ করি, আমি ওগো! পাপহরে ॥ “বর্গ! বিষণ স্বরূপ তোমায় নমস্কার ॥ 

"সর্ব পপ হর দেবি, করি নমস্কার। “দ্রব-রূপ মহাদেব জগত তারক । | 

"বার বার শতরার শর্ত শত বার ॥ '্যত যত পাপ বরি হওগে। হারক। 



টু ই তে 

দ্োঙ্জে, দেবি গঞ্গে, হর-মুকুটলসল্পলোলকল্পোল-মালে। ভৃঃমন্তত্রা সং 
হৃরাণামচিরমহৃত দেবি ভোদোলন-ভঙ্গে। রুদ্রাঙ্গে, রুত্ররূপে সুরজন-নিলয়ে 

ধাত্রিকে, স্বরগমার্গে। ভাবো দিব্যে স্বরূপে হর মম দুরিতং মোগ্ছদে বিশ্বরূপে। 

জন্মকোটিসহজেণ যশপাপং সমুপার্জজিতং। মক্জনেন চ মে তত্বং ব্যাপাদয় সুণ্মা- 
লয়ে। আজন্ম মরণং যাবগু পবিভ্রা যা মহীতলে। মাং প্রসীদ সিতে দেবি, 
রক্ষ মাং ভবসাগরাশ্। ত্বপ্রসাদাৎ স্থুরানন্দে, পাপানি ঘাস্তি নাশতাং। সর্ববতৃ ত- 

সমাধুত্তা ভবেয়ং স্থর-পুজিতে। শ্বেতকীন্তি মহাশ্থেতে গঙ্গে সর্ববাঘনাশিনী। 
জম্মকোটিকৃতং পাপং হর বক্রেশ-বল্পতে। অভ্ভকানা জ্ঞানতোবাপি বন্ময়া- 
হৃন্কৃতং কৃতং॥ তথুসর্ববং হর মে দেবি শ্বেতগবে নমোস্ততে 1 

উত্তরে শ্বেতগঞ্গায়াঃ পু্ৈশর্যস্থখণ্ডদে । বর্তেত বিধিব কর্প্দ বটবৃক্ষং প্রপুক্ধ্যচ । 
অত্রশ্রান্ধং প্রকুব্বীত পিতৃণাং ষতমানসঃ। যথাশক্তিচ বিপ্রেভ্যং দানং দগ্ভাৎ 
সমাহিতঃ। বটন্তত্র মহানস্তি নান্সাক্ষয় ইতীরিতঃ। কৃত্বা প্রদক্ষিণং ভক্তা 
শিবভাবেন সংস্পশে। ও" হরিবল্পভ বৃক্ষেন্ত্র হরমূর্তিধরাক্ষয়। কল্পবৃক্ষ- 
স্বরূপোৎসি মম পাপক্ষর়ংকুরু। বটবৃক্ষসমীপেতু মাধবং যে নরোত্তমাঃ। প্রপশ্ঠন্তি 

শুন শুন দ্বিজগণ আর অন্য কথা! 

সর্বপাপ-নাশা-গঙ্গ৷ অধিষ্ঠান তথা ॥ 
এই স্থানে পাপহর অতিক্রম করি । 

পুর্বে পবিভ্রা নদী এই মন্ত্র পড়ি ॥ 
শ্বেত পুষ্প দিয়া তারে পুজিবে বিস্তর । 

তুষ্ট যেন হনৃ,দেবী তোমার উপর ॥ 
সান মন্ত্র 

শ্বেতাঙ্গে, হরমুকুট লদৎ দেবি গঙ্গে। 

দেবের অমৃতদায়ী দেবি স্যোদ্বুলন ভঙ্গ 
রুত্ররূপে, স্থরজন-নিলয়ে ধাত্রিকে রুদ্রাঙ্গে। 
তাবে দিব্যে হ্ব্পে বিশ্বরূপে 'অতুলতরজে। 

কোটা জন্মার্জিত পাপহর চাহি করুণা অপাঙ্গে 
হুরালয়ে তব জলে করিতেছি স্নান । 

গ্রসন্ন! হইয়া মোরে কর পরিত্রাথ ॥ 
তুষ্টা হ'য়ে পার রর এ ভব সাগরে। 

,স্থুরাননদে হর মম কলূষ নিকরে ॥ 
' ঘমভাবে অধিষ্ঠিত! আছ সর্বভূতে । 

ভবার্ণবে রক্ষ| কর-মা সুর পৃজিতে ॥ 

মাতঃ শ্বেতগঙ্গে তুমি সর্বাঘ নাশিনী । 
জন্মকোটা কৃতপাঁপ হর শুভাননি ॥ " 

অজ্ঞানে সঙ্ঞানে ধত পাপ মম হয়। 

নমঃ নমঃ শ্বেতগঙ্গে কর সব ক্ষয় ॥ 

পুত্রৈশ্ব্য্য বৃদ্ধিপ্রদ গঙ্গাবু_উভভরে। 
বিধিমত পুজা কর বটরূপী হরে?! 

হইয়া সংষত চিত্ত পিতৃলোক গণে। 

সন্ত করহ খটিষ, সপিও প্রদানে4 

বিপ্রগণে ষথাশক্ষি কর সবে দান। ৎু 

যেই স্থানে, দেখ সেই কট বিদ্তমান ॥ 
সেই শুদ্ধাক্ষয় বটে করছ পুজন। 
তদস্তর তথ! হ'তে হও ন্নিবর্তন ॥ 

পুনরায় ভক্তিভাবে বটরূপী শিৰে। 

সংস্পর্শ ও প্রদক্ষিণ বিধানে করিবে ॥ 

পরে কর স্তব তারে নিষ্নোক্ত প্রকারে। 

“হর বত, হরমুণ্তি বক্ষ! কর মোরে ॥ 
কল্প বৃক্ষ ত্বরূপ কামদ বৃক্ষবর। 

"নমঃ ত্তব মূলে মম পাঁপ ক্ষয়ৎকর0” 



(৫১) 

যুনিশ্রেক্টা স্তেষাং মুক্তিঃকরেস্িত। ! ও" শীমন্ মাধব দেবেশধর্ম্মক সাথমোক্ষদর। 

সর্বেবশ্বর জগন্ধাম দেবদেব নমোস্ততে। মাধবস্য লমীপেতু সর্ববদেবান্ সমাগতান্। 
সংপুদ্গ্য গন্ধপুষ্পাঁদ্যৈঃ কামধেনুর্চ পৃজয়েখ। 

* ততো বৃষং সমালিঙ্গ্য সংপশ্বেদ্বক্র মীর্খরং। ততোইহভিবিচ্য পাছা্ৈঃপুজয়েচ্চ 

ঘথাক্রমং। অফ্টাবক্রার্চিত দেব পরমাত্মন্ নিরঞ্ন। গৌরাশ সর্ববজীবাত্ুন্ 

পাপসংহার-কারক। সংসারকারণাতীত, গুণাতীত নিরঞ্জন । বিরুপাঙ্গ নমস্ত্রভ্যং 

মহেশ্বর নমোহস্ত্রতে ৷ অনেন প্রার্থনাং কৃত্ব। পুজযিদ্া মহেশ্বরং। সর্ববপাপবিশুদ্ধাত্মা 

নরোভবতি নাগ্তথা। অনেন বিধিনা যন্ত্র সংপশ্টেদ্ক্রমীশ্বরং । ইহ সর্ববহৃখৈষু:ক্তে। 

ভূত্ব। তিষ্ঠেন্ন চান্থা। পরত্র শিবসাধুজ্যং শিবেন লহ মোদতে । ইয়ং ক্ষেত্রং পরং 

রম্যৎ অফ্টাবক্রবিনির্রিতং । যঃস্মরে প্রণমেশড বাপি সর্ববপাপাহ প্রমুচ্যতে। 

যশ্চৈতৎ শৃগুহাত্তক্ত্য/ দেবব্রাঙ্ষণসনিধৌ । পঠেৎ ঝা পাঠয়েৎ বা পি সোইপি 

সদগতিমাপু,যাৎ । 

ইতি শ্রীপ্রীবরক্ষাগুপুরাণে শ্রীই্রীবক্রেশ্বরমাহাত্যং সমাণ্ডং। 

এঁ বট সন্গিধানে মাধবে যে নরে। পরকালে নিশ্চন্ন তার শিবলোকে গতি । 

সভক্তি দর্শন করে যুক্তি পায় করে ॥ ইহাতে সংশয় নাই শুন শুদ্ধমতি ॥ 

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষপ্রদ শ্রীমাধব। এইখানে শেষ হইল কথা পুরাতন । 

সর্বেশ্বর জগন্ধাম দেব মহাদেব ॥ পরম নিগুঢ় ইহ! শুন সর্বজন ॥ 
নিকটে সকল দেব হয়ে সমাগত । বলরে অবোধ মন বল হরি হরি। 

গন্ধ পুষ্পাদির সহ পৃজে ভক্তিমত ॥ ভবার্ণবে পাবে তার শ্রীচরণ-তরি ॥ 

তদনস্তর, মহাবৃশৃস্করি আলিঙ্গন পুত্র কলত্রার্দি সবে কিছু না করিবে। 

অষ্টাবক্রেশ্বর দেবে করহ দর্শন ॥ ক্ষণেকের তরে মাত্র ক্রন্দন করিবে ॥ 

পরে তার পুজা আদি করিবে বিধানে । টানিয়া ফেলায়ে দিবে মদীতে নালাতে। 
ঘদ্দি নাহি জুটে কড়ি দাহন করিতে ॥ 

পরনা ভীক্ততে আর পাধ্য এ্রকরণে ॥ অথব। দ্িবেন। কড়ি মায়ায় পড়ি । 

"ঙ্গীবক্রার্চিত দেব, পরমাস্মা নিরঞ্ন। ক্রিদী'ময় হবে দেহ পচিয়া পচিয়া॥ * 

গৌরীশ সর্ধ জীবান্মা সর্ব পাপ নিস্দন | | অথবা ছি ড়িয়া থাবে শৃগাল কুক্ুরে। 

ংসার,কারপাতীত গুণাতীত, গুণেশ্বর | সদা কেন মুর ভাই স্ত্রী পুত্র তরে॥ 
বিষয় আশয় পুত্র স্ত্রী পরিবার। 

বিরুপাক্ষ দেব নমঃ নমঃ মহেশ্বর-_॥ তীবিয়া দেখহ কেহ না হয় তোমার 

এইরাপে বিশ্বেশ্বরে অর্চনা করিবে । সমনে দমন কেহ করিবে না, হায়। 

সর্ধপাপ বিশুদ্বাতআ নিশ্চয় হইবে॥ ধরিয়া লইয়া যাবে বাদ্ধিয়! গলায় ॥ 

এই বিধি মতে ধিনি দেবেশ বক্রেশে | অতএব ছাড় ভাই সংসারের মায়া । 

পূজেন সভক্তি-চিত্বে অশেষ বিশেষে ॥ ভাব সেই হরি পদ এক মন হৈয়া॥ 

ইহকালে চিরখ করেন সম্ভোগ । অততীব পবিত্র এই পুণাঘ, আখ্যান! 

আফুনুদ্ধি হয় তার নাহি হনব রোগ॥ জটিল চক্রবর্তী কছে শুনে পুণ্যবান্॥ 

সম্পূর্ণ । 



পরিশিষ্ট | 

বক্ধেশ্বর-দর্শন-বিষয়কশ্বণন] | 
আদৌ বক্রেখবরং গন্ব!, ক্ষৌরং ক্ব্বা, পাপহরাঞলে স্বাত্বা, দেবান্ পিতুন্ সন্তর্পা, যথা- 

সম্ভবসন্তাবৈরকৈর্যরবাহনরহিতং পার্বণবিধিনা শ্রাদ্ধং বিধায়, হরং দৃষ্ট1, তীর্ধোপরাসৎ 

কুর্ধযাৎ। হস্তো পাদৌচ প্রক্ষাল্য একমনাঃ রাত্রৌ দ্বতপ্রদীপং সংজাল্য, গীতবাগ্তাদিভিঃ 

জাগরণং কুরধ্যাৎ। অপরেহহনি পাপহরাজলে ন্াত্বা কৃতনিত্যকত্যকুগযাত্রাং কুষ্যাৎ। 

ততঃ গ্রথমং ক্ষারং কুণ্ডং গন্বা। সংকল্পং কুর্ধ্যাৎ। ও" অদ্যেত্যাদি (শ্রাবিষ্ঠোরোম্ তৎসৎ 

অগ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথোৌ অমুকগোত্রপ্রীঅমুক দেবশর্্ণঃ ) জন্মজন্মরুতা- 

শেষপাপপ্রমোচনকালে কুশাগ্রেণ ক্ষারকুণ্ডোদকেন ক্নানমহং করিষ্যে। পুটাঞ্জলি-_-ও' 

মহাক্ষারান্বিদংজাত মহাপাতকনাশন। ক্ষারকুণ্ড হরাছ্যত্বং যন্ময়। ছুষ্কৃতং কৃতং। শিবন্ত 

মূর্তয়ে দেব ক্ষারোদয়ছরায়চ। পবিত্রমূর্তয়ে তুভ্যং নমঃ পাপান্তকারক। জন্মজন্মককতং 

পাপং ব্যাপাদয় মম প্রভো। | সংসারার্ণবমগ্রন্ত কর্ণধারত্বমাত্রজ। ইতি পঠিত্ব কুশাগ্রেণ 

স্বায়াং।(১) এততস্ত পূর্বে ভৈরবকুণ্ডং গত্ব। সংকল্পং কুর্ধযাৎ। ও" অদ্যেত্যাদি” * * 

নানাযোনিষনেকজন্মকতাশেষপাপনাশনকামোউভৈরবকুণ্ডোধকেন * শানমহং করিষ্ে। 

তজ্জলং গৃহীত্বা মন্ত্রমেতৎ পঠেৎ। ওঁ অনেকজন্মসস্তৃতং নানাযোনিষু যত্কৃতং। পাতকং 

যাতু মে নাশং ভৈরবাস্তোনিষেবনাৎ। 
(২) ততঃ তৎপুর্বে বহ্ছিকুণ্ং গত্বা সংকল্পং কুর্যযাৎ। ও" অস্ে্যানি। বাণ্যযৌবন 

বাদ্ধক্যে সপ্তজন্মকৃতাশেষপাপক্ষয়পূর্বকবিষ্ণলো কগমনকামোহগ্রিকুণ্ডাদকেন 'কুশা 

গ্রেণ ্নানমহং করিষ্ে। ও মহানুসিংহরূপোহসি সর্বপাশপ্রনাশন। ত্বদ্বারিষ্পর্শনাৎ 

যা মম পাঁপমশেষতঃ1 ত্বমগ্নে সর্বসূতানামন্তশ্চরমি পাবক। জলরূপ নমস্তভ্যং সর্বপাপং 

ব্যাপাদয়। নমন্তে শিবরূপিণে শিবার্থষ তিষ্ঠসে নৃণাং। শাগ্রমং স্পৃণ্তজলেন 

“হর মে দেব নিশ্চিতং। যৎ পাপং যৌবনে বাল্যে বাদ্ধীক্যে সমুপার্জিতং | তত সর্ধং হরমে দেব 

বন্ছিপ্নপ জলাশয় । ইতি মন্ত্রেণ কুশাগ্রেণ শিরসি জলং দগ্ভাৎ। ০৩) ততস্তৎপুর্কে জীবকুণ্ডং 

গত্বা সংকল্পং কুর্য্যাৎ। ওঁ অগ্ভেত্যাদি * * * যাবধজন্মকৃত নিঃশেষাধাপনোদন- 

পৃন্বকষমালয়াদর্শনকামো জীবকুণ্ডোদকেন কুশান্রেণ গ্বানমহং করিষ্বে। ন্বাতা 
তজ্জীবনেনাগ্ং যাঁবজ্জীবং মাধ্ার্জিতং। নাশয়ামি নমস্তভ্যং সর্বলোকৈকজীবনম্। 

হরচুড়ামণি স্বংছি অনৃতস্তে পিবাম্যহং। ক্ষরং মে ছরিতং যাতু মুক্তিং দেহি সদামৃতং। 

ইতি পঠিত কুশাগ্রেণ ন্গায়াৎ। (৪1 তদক্ষিণে সৌভাগ্যকুণ্ডং গত্বা তত্র শান্সলিদ্রমং * 

ভৈরবরূপং পুজয়েৎ। ওঁ অগ্যেতযাদি সর্ধপাপবিনির্শ-ক্রত্বযমালয়াদর্শনকামে! শান্সলি 

পাদপন্তং তৈরবং পুজয়িয্যে। ওঁ তৈরবায় নম£। ইতি পাস্তাদিতিঃ সংপৃজ্য । ও" দিগস্থরং 
জবাবর্ঘং জরাময়পরর্জিতং। চারচন্দ্রং জটাজ্টৎ ভৈরব ত্বাং নমাম্যহং। ' দর্ববী- 

॥ করগুণোপেতং কিছ্কিণিমেখলাহ্ছিতং শ্বর্ণপিঙ্গজটাতারং ভৈরব ত্বধ নমামাহং। ইতি 
" মু্াভযাং 'সংপৃজা বমলনদর্শননিবৃতরে শান্সলিং নমন্কুর্ধ্যাৎ। (৫). ততঃ সৌভাগ্যকুওং 

* (অতি অননধিন হইল এই মহাদ্রমটি, বিশু হওয়ায় পাতিত হইয়াছে 1) 
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চু 

স্বষতায় ন্ুনাঃ নথঃ। ততো! বেদীমধ্যে গা শিবং পশ্তেং। ততঃ 

খ্য 

গত্বা স্ায়াৎ। ও আদ্দ্যত্যাদি সর্বাপাপবিনাশনপৃর্বকপর্বসৌতগ্যবৃদ্ধিকামো সোঁতাগর 
কুতোদকেন কুশাগ্রেন মানমহং করিস । ও" সৌভাগ্যান্তপি মগ্রন্য সৌভাগামুপঞ্জান্ততে 

সর্বসৌভাগ্যসংযুক্তে! ভবেয়ৎ জন্মজন্মুনি। 
« পার্বতীন্বেদসংজাত মহেশাঙ্গসমুদ্তব। ত্বদ্ধারি্নানতোইস্াকং সৌভাগ্যঞ্চাত্ব সর্ধদ! ? 

ইতি পহিত্বা' কুশাগ্রেণ স্নাগাৎ। (৬) তদ্দক্ষিণে বৈতরণীং গত্বা সংকল্পং কুর্ধযাৎ! ওঁ 

অছেত্যাদি যমদর্শনমোচনকামে! বৈতরণীং তরিষ্তে। ও" যমছারে মহাঘোরে তণ্তা বৈতরণী 
নদী। সাত্বংনদী মহাঘোর। প্রলীদ তরণী ভব। ত্বাং তরিষ্যামি ভক্ত্যাহং প্রসীদ পাপ- 
ছুঃখিতং। পরিজ্রাহি মহাদেবি সর্বং পাপং প্রণাশয়। মক! তীর্ণাসি হে তথ্ে মাং প্রশী্গ 
স্থরেশ্বরি।পুলনণহং তরিষ্যামি ত্বাঞ্চ বৈতরণীং নদীং। ইতি পঠিত্ব। পারং গচ্ছেং। (৭) ততঃ 

পাপহরাং গচ্ছেৎ লংকল্পং কুর্যযাৎ। ও" অগ্ভেত্যার্দি বাল্যযৌবনবার্ধক্যে কতাশেষপাপক্ষর 

পুর্বিকপপমপদপ্রান্তিকামো৷ পাপহরাক্াং ন্নানমহং করিষ্বে। ও" অ্রিকুণ্ডাৎ নিঃস্থতে দেবি 

হরাভিষেককারণি। সর্বপাপহরাসি ত্বং মম পাপহর1 ভৰ। যৎপাপং যৌবনে বাল্য 

কৌমারে বাদ্ধক্যে কৃতং ৷ তৎ সর্বং হর মে দেবি মম পাপহ্রা ভব। নমঃ পাপহরে দেবি দেব- 

লোকেতি বিশ্রুতে । : ত্বয়ি শ্নানেন দানেন পাপং মে যাতু সংক্ষয়ং। জন্মকোটিদহশ্রেণ 
যৎ পাপ সমুপাঞ্জিতং। তন্নাশয়িত্ব। মাং পাহি হরবক্রেশ্বরপ্রিয়ে। (৮) ততঃ জীবকুণ্ডাৎ 

উত্তরে ব্রন্গকুণ্ডং গত্ব! সংকর্ং কুধ্যাৎ। ওঁ অগ্ভেত্যাদ্দি সর্বাঘনাশনপুর্ববকভক্তিমুক্তি 
কামে! ব্রহ্মকুণ্োদকেন কুশাগ্রেণ ন্নানমহং করিষ্যে। ওঁ নম$ শিবায় শান্তায় সর্বপাপহরায় 
চ।.' ক্রহ্গবিষ্ুম্বরূপায় তুভ্যং ভূতাত্বনে নমঃ| দ্রবরূপ মহাদেব জগন্লিস্তারকারক। 
যৎযৎ ময়াকৃতং পাপং ততৎ নাশক সেবনাৎ। (৯). ততোশ্বেতগঙ্গাং গত্বা। ও" অগ্েত্যাদি 

জন্মকোটিনহত্রসমুপার্জি তপাপক্ষয়কামঃ খেতগঞ্গাক্জাং ন্নানমহং করিষ্যে। ও শ্বেতাখ্যে 

দেবি গঙ্ষে হরমুকুটুলসন্দোলনকল্লোলমানে। তৃমিষ্টাত্বং সুরাণামচিরামমৃত দেব গ্োদোলন- 
ভঙ্গে। ফুঁদ্রাঙ্গে, কুদ্ররূপে স্থরজননিলয়ে ধাত্রিকে দিদ্ধিমার্গে। ভবে দিব্যে স্বরূপে হর মম 

ছুরিতৎ মোক্ষদে বিখরূপে। জন্ম কোটিসহত্রেণ ষ পাপং সমুপার্জিতৎ। মজ্জনেন চ মে তত্বং 

' ব্যাপাদত্ব স্থরালয়ে। আজম মরণৎ যাবৎ পবিত্রয় মহীতলে । মাং প্রদাঁদ দিতে দেবি রক্ষ 

মাগড ভবসাগরাৎ। ত্বতপ্রসাদাৎ সুরানন্দে পাঁপানি যান্ত নাশতাং। সর্বভূতে সনাধুক্ত। 

ভব ত্বং স্থরপুজিতে। শ্বেতকর্ণন্তিবহে শ্বেতগঙ্গে সর্বাঘনাশিনী। জন্মকোটিকতং পাপং 

হুর বক্রেশ বল্লতে। অজ্ঞানাৎ জ্ঞানোতোবাপি যন্মক দুষ্কতং কৃতং। তঙ্খদর্ধং হরমে দেবি 

শ্বেতগঙ্গে নমো .নম:। (১০) ততোইক্ষয়ং বটং গত্ব! তং সংপৃজ্য প্রদক্ষিণং কৃত্বা শিবভাবেন 

সংস্পূশেৎ। হরি-বল্লভ বৃক্ষেন্ত্র হরমুর্তিধরাক্ষয় । কন্পবৃক্ষস্বরপেংদি মম পাপক্ষয়ং 

কুরু। তত্মমীপে মাধবং পুজয়ে ও অগ্ভেত্যাদি বিঞুপন্রপ্রাপ্তিকামনয়! মাঁধবং পুজয়িষ্যে 

পরম মাধব দেবেশ ধর্্কামার্থমোক্ষদ। সর্বেশ্বর জগন্ধাম দেবদেব নমোস্ততে। তৎসমীপে 

সর্ববান্ দেবান্ গন্ধাগ্ৈঃ সংক্ষেপতঃ সংপুছস্েত কামধেনুঞ্চ সংপূজা বটবৃক্ষমালিক্ষা শ্বেতগঞ্গায়াঠ * 

দক্ষিণে বৃষং পৃজরেঘ। ওঁ ক্ৃতাদিযুগরূপায় খানাদিব্রতরূপিণে। ধর্মাদিকলরপাঁ 

বষং ংকলং কুর্যযাৎ 



(গ) 

ও অগ্চেত)াদি জন্মকোটিদহত্রসমূপার্জিতপাপক্গয়্রক্মহত্যাসহম্রপাপক্ষয়ভূমিরেণুরৃ্টি 

বিন্দুতুল্যকালব্বর্গবাসবারাপসীমরণফল প্রার্থিকামঃ শ্রীমহাদেবদর্শনং . করিষ্মে। শিবং 

দৃষ্া পুনঃ সংকল্পং কুর্ধযাৎ। ও অগ্ভেত্যাদি শিবসারপ্যপূর্ববকশিবলোকেগমনকাম: 

শিবপৃজাং করিষ্তে॥ ও" পার্বতীকাস্ত দেবেশ ভক্তত্রাণপরায়ণ। বিশ্বেশ্বর নমস্তভ্যুং 

পরমানন্দরূপিণে। ওঁ" অষ্টাবক্রাচ্চিতেশান পরমাত্মন্ নিরঞ্জন । গৌরীশ সর্ধ জীবাত্মন্ পাপ 
ংহারকারক। সংসারকারণাতীত গুণাতীত গুণাকর। বিরুপাক্ষ নমস্তভ্য, নমস্তত্যং 

মহেশ্বর। নমস্তভ্যং ্রিনেত্রায় ভ্রিশূলপাণয়ে নমঃ | ত্রিমূর্তয়ে নমস্তভ্যং ভ্রিলোকপতয়ে 

নমঃ। ভ্রিগুণায় নমস্তভ্যং অ্ররীভূতায় তে নমঃ নমোনমঃ প্রসীদ ত্বং ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ। 

ব্াক্তাব্যক্তায় দিব্যান্ হুক্মায় পরমাত্মনে। বক্ধেশ্বরায় দিব্যায় নমশ্চন্ত্রার্থমৌলিনে। বর্গ 

বিষ ম্বরূপায় রুদ্রায় মেঘসপ্তয়ে। উমাগ্রিষায় শুভ্রায় দেবানাং পতয়ে নমঃ। নমঃ সংসার 

নাথায় জটামুকুটধারিণে। নমস্তে নীলকগ্ঠায় পব্রেলোক্যহরমূর্তয়ে। এবং সংপুজ্য 

বিধিবৎ বক্রেখবরমুমাপতিং। নত্ব! তৎচ্ছিবনৈবেগ্ং ক্ষিপেদগ্ৌজলেহপিব! । অনেন বিধিন! যন্ত 

পশ্ডেদ্ বক্রেশ্বরং শিবং। সোতত্র সর্বন্থথং ভূঙংক্তে অস্তে মোক্ষঞ্চ বিন্দতে। 

ইতি শ্রত্রঙ্গাগুপুরাণোক্তবত্রেশ্বর দর্শন্পদ্ধতিঃ সমাক্ত।। 

আধুনিক অতিরিক্ত দৃশ্টাবলী-_ 
অধুন1 এই বক্রেখবর ক্ষেত্রে ঈীইহ।ট নিবাসী ধর্ম্োৎসাহী, পবিত্র চেতা, দানশীল জমীদার 

শ্রীযুক্ত হুরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ইষ্টক নির্মিত একটি স্বদৃপ্ত নাতিবৃহৎ মন্দির প্রস্তুত 
করাইতেছেন॥ মন্দিরটির চারিটি প্রকোর্ঠ হইয়াছে । মধ্যস্থিত প্রকোষ্ঠ ছুইটির মধ্যে 
একটি ৮ কালীমাতার শ্রীমূত্তি স্থাপন এবং অপরটা তাহার পূজোপকরণ, সামগ্রীসস্ভার 

রাখিবার জন্য কল্পিত হইয়াছে। দক্ষিণ পাশ্বস্থ গ্রকোষ্ঠে শুনিয়াছি,একটাঁ শিবস্থাপন 'করিবেন। 

বাম পার্খস্থ প্রকোষ্ঠে পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত থাকি বাবার যু্তি স্থাপন করিবেন। এই মন্দিরের, 
চারিটা প্রকোষ্ঠই দক্ষিণাভিমুখী। মন্দিরের পুর্বভাগে উত্তর গক্ষিণে বিস্তৃত আৰ একটা 
বাসোপযোগী অস্টালিক1 গঠিত হইয়াছে। ইহার সকল দ্বারই পশ্চিমাভিমুখী। এই বারও 
অন্ুন্দর নহে। উপরোক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়, বোধ হয়, এই স্থান্টী সাময়িক অবস্থান 
জন্ প্রত্তত করাইয়াছেন। চতুর্দিকে অনতিউচ্চ শ্বেতবর্ণের প্রাচীর দ্বাব্রায় ঝেষ্টন 
করিয়াছেন। পরম পুজনীয় পুর্জাপাদ খাকি বাবাজি এই মন্দির স্থাপনের নেতাঁ এবং 
তাছারাই আদেশমত এই মলির নির্মিত হইয়াছে। এই মন্দির ও বাটার দক্ষিণ 

দিকে পাপহর! নদীর অপর পার্খে পান মধ্যে অঘোরপন্থী ধর্াবলন্বী একজন যোগী 
একটা ক্ষুত্র কুটীর নি্্বাথ করিয়া৷ তন্মধ্যে বাস করিতেছেন । এই কুটারের সম্মুখে “এবং 
'পশ্চানতত পুশ্পোস্ঠান প্রস্তুত করিয়া নানাবিধ স্কুরঞ্জিত ও সুগন্ধ এবং মনোরম পুম্পের 
রা ইহাকে সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছেন। আহা! যোগের কি অসাধ্য ক্রিয়া । যে স্থানে 
লক্ষাধিক শূর্দাহুন হইয়াছে, : যে স্থানে প্রত্যত্ব বিংশতাধিক শব দগ্ধ হইতছে এবং বে স্থানে 



ধে)' 

অসংখ্য নরমুণ্ডেও কতকাল দর্শক মাত্রেরই বিভীষিকা উৎপাদন করিতেছে, যেখানে 
দর্শকগণের হদয়ে সাংসারিক সুখ তিরোহিত হইয়া জীবন ধারণ অতীব নিশ্রয়োজন বলিয়। 
অনুমিত হয়, এবং সর্ধবিষর্নেই বৈরাগ্য মনের সর্বাংশেই একাধিপত্য স্কাপন করে, সেই 
ভীষণ জন-প্রাণিহীন স্থানে কুকুর গৃধু পরিপূর্ণ মহাশ্বশান মধ্যে যোগবশে তিনি 
অকুতোভয়ে বাদ করিতেছেন। এই ষোগীর আকার গঠনে ও কথাবার্তায় বোধ হয়, 
ইহার জন্মভূমি উৎকল কিন্বা তন্নিকটবর্তী কোন প্রদেশ। আমাদের এদেশে আসিয়া 
ইনি বহুকাল ব্যাপিয়! দিউড়ীর পশ্চিমে চারি ক্রোশ দূরে হরিপুর নামক গ্রামের সন্নিকটে 

“বোকা রাক্ষপী” নামে খ্যাত নির্জন নদীকুলে ভীষণ শ্মশান মধ্যে একাকী বাস কতেন। 

দৃশ্ঠযান্তর । 
মানগিরি গোসাঞ্ীর সমাধি । 

এইরূপ জনশ্রতি আছে যে, প্রায় ঘুই শত বৎসর পুর্বে এই পবিক্র- বক্রখর ক্ষেত্রে 

মানগিরি নামক এক অতি প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী বাপ করিতেন। তিনি এই স্থানেই যোগদিদ্ধ 

হইয়া জীবিতাবস্থাতেই সমাধি গ্রহণ করেন। অগ্ভাপিও শ্রুত হওয়া যায়, এই যোগী এই- 

রূপে বক্রেগ্বর ধায়ে সমাধিস্থ হইয়া ৬ কাশীধামে পুনরাবিভূতি হন এবং ঘটনাক্রমে তথাদ্ 

বক্রেথর নিবাসী অনেক পাগ্ডাকে দেখি) তাহার প্রতি আদেশ করেন-:“আমি গু্ী৬ 

বক্রেশ্বরক্ষেত্রে সমাধি গ্রহণ করিয়াছি, তোমরা সেই সমাধির উপর একটা শিবলিঙ্গ অচিরে 

স্থাপন করিবে”, । আরও বলিয়াছিলেন “যে কোন শুল-পীড়িত ব্যক্তি তৎস্থানে গিম্া৷ ভক্তি 

হৃকারে আমার সেই সমাধি মন্দিরের মৃত্তিকা ভক্ষণ করিবেক ও উপরোপরি লেপন করি- 

বেক তাহার পীড়। ও বেদনা আচিরে আরোন্য হইবেক"। এতদ্বাতীত তিনি আরও 
বণিরা থিরাছিলেন “ওঁষধ (মৃত্তিকা) গ্রহণের সমগ্ন আমার নিকটে এক ডোর কোৌপীন 

মানপিক করিয়া এঁসম্টথি উপরে প্রদান করিবেক ৮ এই ঝ|ক্যে কড়িথা প্রবাসী গ্রীহরিদাসূ 

বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরাঁজ, পরীক্ষার্থে স্বগ্রান নিবানী শৃপ-পীড়িত কয়েক জন ভদ্র লোককে 
স্রসৃত্তিকা ভক্ষণ ও লেপন করাইয়ছিলেন এবং অচিরেই প্রতাক্ষীভূত ফললাতে সমর্থ হইয়।- 

ছিলেন। এখনও অনেক লোক এরূপ করিনা করিয়। সম্পূর্ণ ফললাভ করে--সচরাচর 

দেখিতে পাওয়া যার । এই সমাধি মন্দিরটী শ্বেতগঙ্গার উত্তর পাহাড় সংলগ্ন। এ পাহাড়- 

স্থিত বাধাঘাটের বামপার্থে অক্ষণ্ন বটবৃক্ষের নিকট অবস্থিত। 

গুহ1-- 

কথিত আছে, বনুকাঁল পূর্ব ছুখুগিরি বা ছুখিয়াগিরি নামক এক যোগী এই স্থানে মব- 

স্থান করিয়া! যোগাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতেন। শ্রুত হওয়া যার, একদ1 বক্রেশ্বরনিবাসী 

জনেক পাণ্ডা একটা বৃহদাকার ষণ্ড অন্বেষণে না পাইয়া! এই গুহাস্থিত ফ্যেগীকে জিজ্ঞাসা 

করাম্ম তিনি তাহার প্রতি কৃপাপরবস হইয়া বলিয়াছিলেন “যদি তুমি এই স্থানে ব্রাহ্মণ * 

ভোল্পন করাও তাহ হইলে তোমার হণ্ড এখনই পাইবে” । এই বলিয়া তিনটা ভুড়ী (অস্ুলী” 

ক্ষোটক) কুরিয়' ই সুহা হইতেই, 'ী যওটা বাহির করিয়া দেন। গুহাটী বজেশ্খর 



ডে) 

দেবের মন্দিরের পশ্চিমে ফেবলমাজ অন্ত একটা মন্দির (যাহার মধ্যে জগদারাধ্যা মহ্ষি- 

অদ্দিনী দেবীর মুর্তি বিরাজ করিতেছেন ) বাবধান আছে। গুহাটী, দৈর্্যে প্রায় চারি হস্ত, 
প্রন্থে লার্ধ দ্বি'হস্ত, এবং উর্দেও সার্ধ খ্বিহত্যের অধিক নহে । অহিষ্ধার উর্ধে দেড় হস্ত এবং ' 
প্স্থে নানাধিক এক হস্ত মানস । | 

ভৈরব বেদী ও শাল্লী বৃক্ষ বিবরণ । 
শ্বেতগঙ্গার অনতিদূরে পশ্চিমোত্তর কোণে একটা অতি প্রাচীন স্ুুবৃহৎ শান্সলী বৃক্ষের 

পাদদেশ বেন করিয়া! ইঞ্টক নির্মিত একটী অনভিউচ্চ গোলাকার বেদী নির্মিত আছে। 

সেই স্থানে উপরোক্ত বৃক্ষমূলে ভৈরবের এক প্রতিমৃত্তি আছে । পূর্বেও এখানে এই বেদী 

দিল, সম্প্রতি উহা স্থানে স্থানে ভগ্ন হওয়ায় পুক্জ্যপাদ শ্রীযুক্ত খীকী বাব! তাঁহার জীর্ঘ সংস্কার 
করাইইয়! 'প্রার নূতন করিয়াছেন এবং তাহাতে এক খণ্ড খোদিত প্রস্তর আপন 
নামাদি অঙ্কিত করিক্া বেদীর সম্মুখ ভাগেই স্থাপন করিয়াছেন। শাল্সলী বৃক্ষটী অতি 
পুরাতন, কি জানি নির্জীব ও শুষ্ক হইয়া যায় ভাবিবা, সেই শান্লপী বৃক্ষেত্র নিকটস্থ 

একটীনিঘ্ব বৃক্ষকে বৈদিক বিধি অনুযান্থী এ শান্মলী বৃক্ষের পোষ্যপুল্র নিযুক্ত করিয়া 

তাহাও তৎসঙ্গে বাশ্ধাঁইয়! দিয়াছেন । নী 
বক্তরেখবর নদীর গতি । 

এই নদীর উৎপত্তি ডিছি বক্রেশ্বর নামক স্থানের অদূরে তাহার পশ্চিমদি কস্থ কোন 
অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ভূমি হইতে নির্গত হুইয়| বক্রেশ্বর ক্ষেত্রটীকে প্রথমে উত্তর দ্রিকে 
বেষ্টন করিয়া পূর্ববাভিমুখে গিয়াছে । পরে দক্ষিণ দিকে এই ক্ষেত্র বেষ্টন পূর্বক বৈতরণী ও 

পাপহর1 নামে খাত হইয়া, কির়দ্দুর পশ্চিম দিকে গমন করতঃ দক্ষিণ মুখে আবর্তন করি- 

য়াছে এবং নানাধিক ২০০ গজ . গিয়! পুনরায় দক্ষিণ দিকেই প্রবাহিত হইতেছে । কড়িধা- 

নিবাসী শ্বর্গীয় বিনোদরাঁম সেন মহাশয় কোন সময়ে এই পাপহরা! ও ইবস্তস্থণী নাষৃক নদীর 
ংশের পূর্ব্ব ভাগে পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত এক বৃহৎ বাঁধ বান্ধান করান। তাহাতে উপরোক্ত 

তৈতরণীর স্রোতের জল কিয়ন্ধ,র পশ্চিম মুখে, পুনরায় দক্ষিণ দ্বিকে যাইতেছিল ও পুরে সন. 
১২৭১ সালে এ নদীর একটি অতুচ্চ বন্ধা হইয়া! ও বান্ধ ভাঙ্গিয়! যার এবং সুল নদী বক্রেস্বরের 

দক্ষিণাংশৈ পাপহরা বৈতরণী পরিত্যাগ করিয্বা একেবারে সরল ভাবে দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত 

হইতেছে। সেই জন্তই পাপহরা বৈতরণী ' এক্ষণ বিভিন্ন হইয়া অপেক্ষাকৃত পন্কিণ ও মৃছু- 
শ্রোত হইয়াছে । . _ 

কর বৃক্ষ তলে শ্রীমাধব বিষয়ক আধুনিক দৃশ্ত । 
সম্প্রতি কল্প বৃক্ষটা অক্ষয় বটবৃক্ষ। এই বৃক্ষটী অতিশয় স্থলকায় হওয়ায় তাহার নামা- 

লাদি ভূ-পৃষ্ট স্পর্শ করার তলস্থ সমস্ত বস্তই মূল মধ্যে নিহিত করিয়াছে । এই নিমিত্র তলস্থ 
কামধেমু, শ্রীমাধব, কি বৃষ কি পুরাণৌন্জ অন্তান্ত প্রচীন মুর্তি এখন আর লক্ষিত হয় না। 
ভবে, প্রীত মহাপ্রর্ুকোনও সময়ে এই ক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন, তাহার চরণ চিন অন্যাপি 

এ আছে | ঝর য্ঠীমাতার ও কালীমাতার বেদী এইস্থানে দে যায় । 
টানি রি 
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